
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
V Ogólnopolski konkurs im. Bolesława Prusa na felieton „Felieton – słowem można 
wszystko” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez Muzeum Bolesław Prusa w Nałęczowie Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie, 
wpisane do rejestru instytucji kultury RIK 01, zwane dalej „Organizatorem”. 

 
§ 2 

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, w przypadku osób poniżej 18 lat 
wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w konkursie. W Konkursie nie mogą 
brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na 
podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej 
rodziny.   

 
CZAS TRWANIA KONKURSU 

 
§ 3   

Konkurs jest organizowany w dniach od 20 września 2014 r. do 30 października 2014 r.  
  
 

KOMISJA KONKURSOWA 
 

§ 4  
 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz kontroli prawidłowości wyłonienia 
Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej „Komisja 
Konkursowa”). Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.   
 

 
PRZEBIEG KONKURSU 

 
§ 5 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie felietonu (max. 1 stronę A4, 
znormalizowanego maszynopisu 3000 znaków na stronie) i przesłanie go na adres poczty 
elektronicznej: prus@muzeumlubelskie.pl ze wskazaniem w temacie „Felieton”.   
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

1. młodzież szkolna 
2. dorośli 

W Konkursie będą brały udział jedynie prace osób, które prześlą felietony do dnia  
20 października 2014 r. , prosimy o przesłanie wraz z felietonem zgłoszenia na konkurs.   

 
§ 6   

Przesłanie felietonu, pod warunkiem jego odebrania przez Organizatora, stanowi zgłoszenie do 
Konkursu. Osoba wysyłająca felieton staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) po 
odebraniu felietonu przez Organizatora. Organizator wyśle potwierdzenie otrzymania felietonu 
na konkurs. Przesłanie felietonu jest równoznaczne, że złożeniem oświadczenia, iż Uczestnik jest 
twórcą felietonu i posiada wszelkie prawa autorskie do felietonu, zarówno majątkowe jak i 
osobiste, oraz, iż przenosi autorskie prawa majątkowe do felietonu na Organizatora w zakresie 
niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz upoważnia organizatora do 
wykonywania praw zależnych do felietonu. Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione 



przez Uczestnika na rzecz Organizatora nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 
na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania felietonu 
- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy felietonu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo 
egzemplarzami, na których felieton utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania felietonu w sposób inny niż określony 
powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie felietony w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 
§ 7 

1. Komisja Konkursowa wyłoni laureata konkursu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo 
do nieprzyznania pierwszej nagrody w konkursie. Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru 
nagrodzonych felietonów jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania 
przez Organizatorów lub Komisję Konkursową informacji, po lub przed przyznaniem Nagrody, 
iż nagrodzony felieton stanowi plagiat i/lub, że w jakikolwiek inny sposób narusza prawa osób 
trzecich i/lub postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo bądź do 
wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy 
przekazania Nagrody danemu Uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika lub do 
podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu Nagrody w ogóle, bądź w przypadku Nagród już 
przekazanych do domagania się ich zwrotu. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania 
dodatkowych nagród i wyróżnień w konkursie.  
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w na stronie www.muzeumlubelskie.pl  

 
§ 8 

Nagrodzone felietony zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum Bolesława Prusa w 
wybranym przez Organizatora terminie, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża 
zgodę. 

 
 

NAGRODY 
 

§ 9 
1. Pierwszą nagrodą  w Konkursie przyznawaną przez Komisję jest pióro wieczne Parker IM 
(dalej „Nagroda”). ( nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych). 
Publikacja nagrodzonych prac na oraz stronie internetowej Muzeum Bolesława Prusa. 
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego zamiast 
Nagrody. 
3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie 
zostały im przyznane, są wyłączone. 

 
§ 10 

1. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu nagród organizatorzy powiadomią 
uczestników drogą elektroniczną.  
2. W przypadku trudności z odbiorem osobistym przyznanej nagrody, zostanie wysłana na 
podany przez Uczestnika adres pocztową przesyłką poleconą. 
3. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie dostarczania Nagrody.   
 

 
 

http://www.muzeumlubelskie.pl/


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11  
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki 
określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator 
może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 
przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub 
zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu 
lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, 
powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu oraz uprawnienie Organizatora 
do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego 
prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. 

 
§ 12  

Uczestnicy poprzez wysłanie felietonu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika w zbiorze danych osobowych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji 
Konkursu oraz wydania Nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.). 

 
§ 13  

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora pod rygorem 
wygaśnięcia wszelkich roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których 
mowa w zdaniu poprzednim będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji a w każdym razie nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia publikacji rozwiązania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem 
rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

 
§ 14  

Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

 
§ 15  

Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich 
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

 
§ 16  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu 
Konkursu, w czasie trwania Konkursu. 

 


