
REGULAMIN KONKURSU
„Nagroda Wielkiego Redaktora”

Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń (dalej: „Fundacja”) ogłasza konkurs na najlepszego
redaktora książkowego literatury polskiej pod nazwą „Nagroda Wielkiego Redaktora” (dalej:
„Konkurs”).

ROZDZIAŁ I: PRZEDMIOT I ZASADY KONKURSU. UCZESTNICY KONKURSU.

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego redaktora książkowego literatury polskiej
(dalej: „Redaktor”). Nagroda przyznawana jest wybranemu Redaktorowi za całokształt
pracy.

2. W Konkursie  mogą wziąć udział  Redaktorzy książek dowolnego gatunku literackiego
autorstwa polskich autorów, które wydane zostały w języku polskim, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 4 i ust. 5 poniżej.

3. Nagroda w Konkursie może zostać przyznana wyłącznie Redaktorowi żyjącemu w dniu
przyznawania nagrody.

4. Z udziału w Konkursie wyklucza się Redaktorów będących:

a) pracownikami lub osobami współpracującymi z Fundacją,
b) członkami Rady Festiwalu Stolica Języka Polskiego.

5. Powyższe ograniczenia wskazane w ust. 4 obowiązują także przez okres 2 lat od daty
ustania okoliczności skutkujących wykluczeniem z udziału w Konkursie.

6. Podmiotami  uprawnionymi  do zgłaszania  Redaktorów do  Konkursu  (dalej:  „Podmioty
Nominujące”) są:

a) wydawnictwa,
b) autorzy,
c) osoby prywatne.

7. Zgłoszeń  należy  dokonywać  poprzez  przesłanie  maila  na  adres
nagroda@stolicajezykapolskiego.pl Zgłoszenie  powinno  zawierać  krótkie
uzasadnienie  (do  500  znaków)  wraz  ze  wskazaniem  tytułów  książek  redagowanych
przez zgłaszaną do Konkursu osobę.

8. Do zgłoszenia Podmiot  Nominujący powinien załączyć skan oświadczenia zgłaszanej
osoby o wyrażeniu zgody na dokonanie zgłoszenia jej kandydatury w Konkursie oraz na
przetwarzanie  jej  danych  osobowych  –  złożone  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym
załącznik do niniejszego Regulaminu. Oryginał oświadczenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym Podmiot Nominujący lub zgłoszony uczestnik Konkursu zobowiązany
jest  przekazać  Organizatorowi  najpóźniej  w  terminie  do  dnia  15  lipca  2019  r.  pod
rygorem odrzucenia kandydatury tego uczestnika.

9. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia, które wpłyną po tej
dacie nie będą uwzględniane.

10. Wyboru zwycięzcy Konkursu („Laureata”) spośród nadesłanych zgłoszeń dokonuje Rada
Festiwalu Stolica Języka Polskiego (dalej: „Rada Festiwalu”) zwykłą większością głosów,
przy  czym  w  przypadku  równości  głosów  decyduje  głos  Przewodniczącego  Rady
Festiwalu.

11. Decyzja Rady Festiwalu jest ostateczna, a uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo
odwołania. Z przebiegu prac Rady Festiwalu dotyczących wyboru Laureata sporządza
się protokół.

12. Rada  Festiwalu  uprawniona  jest  do  podjęcia  decyzji  o  nieprzyznawaniu  nagrody,
w szczególności  w przypadku,  gdy w ocenie Rady Festiwalu nie ma merytorycznych
podstaw i uzasadnienia dla przyznania nagrody żadnej ze zgłoszonych osób.

13. Wyniki  Konkursu zostaną ogłoszone w czasie trwania V Edycji  Festiwalu.  O miejscu
i terminie ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagrody Organizator zawiadomi
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poprzez  ogłoszenie  na  stronie  internetowej:  http://stolicajezykapolskiego.pl     nie
później niż na miesiąc przed tym terminem. Organizator ma prawo do zmiany terminu
ogłoszenia wyników Konkursu.

ROZDZIAŁ II: NAGRODY.

1. W  Konkursie  przyznawana  jest  jedna  nagroda  wybranemu  przez  Radę  Festiwalu
laureatowi Konkursu.

2. Nagrodą w Konkursie jest dyplom oraz nagroda pieniężna w kwocie 10.000,00 złotych
netto.

3. Fundatorami  Nagrody  są  Honorowi  Konsulowie  Wielkiego  Księstwa  Luksemburga:
Tomasz Kopoczyński i Adam Byglewski.

4. Przekazanie nagrody w postaci dyplomu oraz symbolicznego czeku nastąpi podczas V
Edycji Festiwalu, natomiast faktyczna wypłata nagrody w formie przelewu bankowego na
wskazany przez Laureata rachunek bankowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od
daty ogłoszenia wyników Konkursu.

5. W przypadku,  gdy w związku z wypłatą nagrody Organizator  jako płatnik  należności
publiczno-skarbowych  zobowiązany  będzie  do  ich  pobrania  i  odprowadzenia,  kwota
nagrody  netto,  o  której  mowa  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu  zostanie  zwiększona
o kwotę stanowiącą równowartość tych należności, które odprowadzi Organizator.

6. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

ROZDZIAŁ III: UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY. 

1. Ustala się następujący porządek uroczystości:

a) słowo przedstawiciela Wielkiego Księstwa Luksemburga,
b) ogłoszenie wyników,
c) laudacja  przewodniczącego  Rady  Festiwalu  Stolica  Języka  Polskiego  na  cześć

laureata danej edycji,
d) wręczenie Nagrody w postaci czeku przez Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa

Luksemburga.

2. Za przebieg uroczystości odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ IV: INFORMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorem Nagrody Wielkiego Redaktora jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
z  siedzibą  w  Warszawie,  adres:  ul.  Oskara  Sosnowskiego  4/30,  02-784  Warszawa,
wpisana  do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,
fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  prowadzonego
przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609783 posiadająca numer NIP:
9512409760  oraz  REGON:  36405963000000  (zwana  dalej:  „Organizatorem”  lub
„Fundacją”)  Właścicielem  wszelkich  praw,  w  tym  majątkowych  i  niemajątkowych,
związanych z Konkursem oraz przyznawaną Nagrodą dla Redaktora jest Organizator.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Festiwalu
Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie (dalej: „Festiwal”), którego organizatorem
jest Fundacja.

3. Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej:  „Regulaminem”)  określa  warunki  uczestnictwa  
w  Konkursie.  Wyrażenie  przez  Uczestnika  zgody  na  zgłoszenie  jego  kandydatury
w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem 
i jego akceptacją.

4. Treść  niniejszego  Regulaminu  zostanie  udostępniona  Podmiotom Nominującym oraz
Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, oraz na jego stronie internetowej pod
adresem: http://stolicajezykapolskiego.pl

5. Zasady  Konkursu  określa  wyłącznie  niniejszy  Regulamin.  Wszelkie  materiały
promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
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6. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a wyrażenie przez Uczestnika zgody na zgłoszenie
jego kandydatury w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie.

7. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).  Administratorem danych osobowych na potrzeby
Konkursu jest  Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie, adres:
ul.  Oskara  Sosnowskiego  4/30,  02-784  Warszawa.  Dane  osobowe  uczestników
Konkursu  będą  przetwarzane  w  celach,  zakresie  i  na  zasadach  określonych
szczegółowo w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

8. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów udziału uczestników w Konkursie.
9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przerwania,  zmiany  warunków  lub  przedłużenia

okresu trwania Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
10. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz

niewyłaniania Laureata.
11. Interpretacja  zasad  Regulaminu  konkursu  należy  wyłącznie  do  Organizatora,  który

zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień. Informacje o zmianach w Regulaminie
oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone w siedzibie Fundacji
oraz na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 niniejszego Rozdziału Regulaminu. 

12. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu. 
13. Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą

rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
14. Integralną  część  niniejszego  regulaminu  stanowi  Załącznik  nr  1 obejmujący  Wzór

oświadczenia  o udziale  w Konkursie  oraz  Załącznik nr 2  Postanowienia  dotyczące
zasad przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna RODO).

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2019 r.

Załącznik nr 2
Do Regulaminu Konkursu „Nagroda Wielkiego Redaktora”

Postanowienia związane z ochroną danych osobowych
(Klauzula informacyjna RODO)

1. Poniższe postanowienia dotyczą̨ danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem
„Nagroda  Wielkiego  Redaktora”  (zwanym  dalej  „Konkursem”)  organizowanym  przez
Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Fundacją”). 

2. Osoba  zgłaszająca  chęć  uczestniczenia  w  Konkursie  (zwana  dalej  „Uczestnikiem”)
wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jej  danych  osobowych  (zwanych  dalej  „Danymi
Osobowymi”) pozyskanych przez Fundację w celu: 
a) promocji działalności Fundacji, 
b) informowania o działalności Fundacji, 
c) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 
d) przekazania nagrody, rozliczeń podatkowych i innych należności publicznoprawnych

(dotyczy Laureatów Konkursu),
e) rozpowszechniania  materiałów  promocyjnych  na  potrzeby  związane  z  realizacją

Konkursu,  w tym informowania  o wynikach Konkursu,  w tym także publikacji  tych
materiałów we wszelkich mediach, oraz nośnikach, na których prezentowane będą
informacje związane z Konkursem, w tym w prasie, Internecie i  wszelkich drukach
promocyjnych.
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3. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)
Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej „RODO”, Fundacja informuje Uczestnika, że: 
1) Administratorem Danych Osobowych jest  Fundację Sztuki  Kreatywna Przestrzeń z

siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundacja”), adres: ul. Oskara Sosnowskiego 4/30,02-
784 Warszawa; 

2) W sprawach dotyczących danych osobowych można się̨  kontaktować́ pisemnie, za
pomocą̨:  poczty  tradycyjnej  na  adres:  ul.  Oskara  Sosnowskiego  4/30,02-784
Warszawa lub poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro.fskp@gmail.com;

3) Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego podanie Danych Osobowych ma
charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędne  do  realizacji  celów,  w  jakich  zostały
zebrane, w tym do uczestniczenia w Konkursie. Obowiązkowe jest podanie Danych
Osobowych,  których  przetwarzane  będzie  następować́  na  podstawie  przepisów
prawa,  bez  potrzeby  uzyskiwania  zgody  na  to  przetwarzanie,  a  skutkiem  ich
niepodania będzie brak możliwości  realizacji  Konkursu bądź uczestniczenia w nim
Uczestnika.

4) Fundacja będzie zbierała od wszystkich Uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu;

5) Fundacja będzie zbierała ponadto od Laureatów Konkursu następujące dane:
a) adres do korespondencji,
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) datę urodzenia,
d) nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego oraz oddziału zakładu ubezpieczeń

społecznych,
e) numer rachunku bankowego (do przekazania nagrody pieniężnej);

6) Fundacja  przetwarza  Dane  Osobowe  na  poniższych  podstawach  prawnych  i  w
poniższych celach: 

Podstawa prawna Cel przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO 

Obowiązki  wynikające  z  przepisów  prawa,  w  tym  przepisów  o
ubezpieczeniu  społecznym,  zdrowotnym,  rachunkowości,
przepisów podatkowych. 

Art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO 

Dochodzenie  roszczeń́,  zapewnienie  bezpieczeństwa  na  terenie
realizacji  Konkursu  przez  Fundację,  zapewnienie  ochrony
informacji oraz przestrzeganie tajemnic zawodowych, zapewnienie
obsługi  informatycznej,  finansowej  i  administracyjnej,
udostępnianie Danych Osobowych podmiotom upoważnionym do
tego na podstawie przepisów prawa. 

Art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO 

Określony w ust. 2 powyżej. 

4. Dane Osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom (odbiorcom) takim jak: 
1) audytor, doradca prawny lub finansowy, 

2) banki, 

3) inne podmioty zaangażowane w realizację działań́ związanych z Konkursem, 

4) podmioty realizujące usługi pocztowe.
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5. Dane Osobowe będą przechowywane przez  okres,  w którym może mieć  miejsce
kontrola  działań́  związanych  z  Konkursem  na  podstawie  przepisów  prawa.  Dane
Osobowe  będą  przechowywane  przez  dłuższy  okres  niż̇  wskazany  w  zdaniu
poprzednim,  jeżeli  taki  okres wynika z mających zastosowanie przepisów prawa.  
W zakresie przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę. Dane
Osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

6. Uczestnik ma prawo do: 
1) dostępu do Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

2) sprostowania Danych Osobowych, 

3) usunięcia Danych Osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, 

6) przenoszenia Danych Osobowych. 
7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez

Instytut w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych). 

9. W  odniesieniu  do  zebranych  danych,  Fundacja  oświadcza  że  decyzje  nie  są
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

10. Fundacja,  oświadcza że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza
obszaru UE.
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