Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie fantastyczne
„Science fiction po polsku 2”
Konkurs organizowany jest przez wydawnictwo Paperback.
1. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Paperback
2. Konkurs rozpoczyna się 16 stycznia 2013 r. i trwać będzie do 16 czerwca 2013 r.
3. Tematyka prac dotyczy szeroko pojętej fantastyki naukowej.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Opowiadania konkursowe naleŜy przesłać w postaci elektronicznej na adres mailowy
debiuty@poczta.fm w formacie *rtf lub *doc z dopiskiem „Antologia konkurs”.
2. Opowiadania nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej niepublikowanymi.
3. Objętość opowiadania nie powinna przekraczać 50 tys. znaków.
4. Autor wysyłając opowiadanie oświadcza, Ŝe przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste
do nadsyłanego utworu.
5. Uczestnik konkursu powinien wraz z nadesłanym opowiadaniem przesłać w mailu swoje
dane: imię i nazwisko, adres oraz telefon. Dane te będą słuŜyć do kontaktu organizatora z
uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do
konkursu.
6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie utworu do konkursu lub utratę prawa do nagrody (publikacji w
antologii).
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród nadesłanych opowiadań wyłoni laureatów
konkursu.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
www.paperback.com.pl informacji o rozstrzygnięciu konkursu, zawierającej tytuły
nagrodzonych opowiadań oraz imiona i nazwiska zwycięzców.
3. Ilość nagród (publikacji w antologii) będzie ustalona przez organizatora i podana do
wiadomości po 16 czerwca 2013.
4. Jury ma równieŜ prawo do nieprzyznania nagród.
5. Organizator nie recenzuje prac, które zostaną nadesłane na konkurs.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
Postanowienia końcowe
1. Nadsyłając pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w
tekście oraz na publikację nagrodzonego opowiadania w antologii wydawanej przez
wydawnictwo Paperback.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich opowiadań na wszelkich polach

eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.paperback.com.pl
5. Przesyłając opowiadanie na konkurs, uczestnik potwierdza, Ŝe wyraŜa zgodę na zasady
konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, uczestnik
wyraŜa zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów konkursu, ma
jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

