REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „W POSZUKIWANIU SIEBIE”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ TRANS-FUZJA I STOWARZYSZENIE TOLERADO
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu literackiego „W poszukiwaniu siebie”,
zwanego dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa, w tym kryteria i format prac
konkursowych, oceny prac konkursowych, warunki otrzymania i odbioru nagród oraz praw
autorskich.
2. Organizatorami Konkursu są: Trans-Fuzja Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych, (zwana
dalej Fundacją Trans-Fuzja) oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado (zwane dalej
Stowarzyszeniem Tolerado), zwane dalej "Organizatorami".
3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób transpłciowych. Podczas konkursu
oceniane będą opowiadania i utwory poetyckie, zwane dalej pracami konkursowymi,
związane z doświadczeniem odkrywania własnej tożsamości płciowej i drogi do bycia sobą
- indywidualnych doświadczeń tranzycji i życia osób transpłciowych w Polsce.
4. Celem Konkursu jest pobudzenie kreatywności osób transpłciowych, zwiększenie ich
widzialności i podniesienie wrażliwości czytelników na problemy, trudności, ale także
radości osób transpłciowych w ich drodze do bycia sobą.
5. Zwycięskie oraz wyróżnione prace konkursowe zostaną opublikowane w książce pt. „W
poszukiwaniu siebie”, (zwanej dalej „Książką”), której wydawcą będzie Fundacja Trans-Fuzja.
6. Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: Fundacja TransFuzja, ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa, tel. (48) 22 658 18 02 lub na adres email: konkurs@transfuzja.org.
7. Konkurs obejmuje następujące etapy:
a)
b)
c)
d)

2.03.2016 r. – ogłoszenie konkursu;
2.03-31.03.2016 r. – składanie prac konkursowych;
1.04-10.05.2016 r. – ocena prac konkursowych;
11.05-13.05.2016 r. – nawiązanie kontaktu przez Organizatorów z osobami
uczestniczącymi w Konkursie, których prace konkursowe zostały nagrodzone
i zaproszenie ich na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu;
e) 17.05.2016 – uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz przekazanie nagród podczas
Trójmiejskich Dni Równości w Gdańsku;
f) 18.05.2016 – publikacja wyników konkursu na stronach internetowych
www.transfuzja.org oraz www.tolerado.org.
II. Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie może brać udział pełnoletnia osoba transpłciowa.
2. Prace konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie.

3. Osoba uczestnicząca w Konkursie może zgłosić jedno opowiadanie i/lub do pięciu utworów
poetyckich.
4. Praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria:
1) być oryginalna (nigdzie wcześniej niepublikowana);
2) nawiązywać do tematu konkursu;
3) nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
5. Format pracy konkursowej:
1) opowiadanie - do 40 000 znaków (ze spacjami);
2) wszystkie (do 5) utwory poetyckie do 7 000 znaków (ze spacjami);
3) praca konkursowa powinna być zapisana w pliku Word (Microsoft Word, Open
Office/Libre Office, najlepiej w formacie .odt, .doc lub .docx); praca zapisana w innym
pliku (np. w formacie .pdf, .txt) nie będzie oceniana.
6. Przy zapisywaniu pliku, w którym znajduje się praca konkursowa, należy oznaczyć ten plik
w nazwie tzw. „godłem”, czyli wyrazem, który posłuży identyfikacji pracy i osoby
uczestniczącej w Konkursie. W przypadku nadesłania więcej niż jednej pracy konkursowej,
pozostałe należy oznaczyć tym samym godłem oraz ponumerować je, np. pierwsza praca
konkursowa: YODA1, druga: YODA2 itd.
7. Oprócz pliku z pracą konkursową, należy nadesłać osobny plik z wypełnionym i podpisanym
formularzem zgłoszenia konkursowego z danymi osoby uczestniczącej w Konkursie (załącznik
nr 1 do Regulaminu konkursu), który można pobrać ze strony internetowej
www.transfuzja.org). Plik z formularzem zgłoszeniowym należy zapisać w formacie .pdf
i oznaczyć tym samym godłem, co nadesłane prace konkursowe, z dopiskiem "formularz", np.
jeśli nadesłana praca została oznaczona godłem „YODA”, to plik z danymi osoby
uczestniczącej w Konkursie powinien zostać oznaczony: "YODA formularz". W przypadku
nadesłania więcej niż jednej pracy konkursowej przez tę samą osobę uczestniczącą
w Konkursie (np. YODA1, YODA2) wystarczy nadesłać jeden plik z danymi osoby
uczestniczącej w Konkursie (np. YODA formularz).
8. W przypadku zgłoszenia pracy konkursowej oznaczonej godłem, które już wystąpiło
wcześniej, osoba uczestnicząca w Konkursie zostanie poproszona przez Organizatorów
o zmianę godła.
9. W Konkursie będą oceniane prace konkursowe, które zostaną przesłane mailowo
(z oznaczeniem godłem w nazwie) na adres: konkurs@transfuzja.org lub przekazane
Organizatorom na nośniku elektronicznym osobiście lub pocztą (Fundacja Trans-Fuzja, ul.
Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa), z dopiskiem: „Konkurs literacki”. W obu
przypadkach obowiązuje data nadania do 31.03.2016 r.
10. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub
dostarczone po upływie terminu, o którym wyżej mowa, nie będą podlegały ocenie.
11. Dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu.
12. Koszty przesyłki pocztowej ponoszą osoby uczestniczące w Konkursie.
13. Nadesłane prace konkursowe i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
14. Osoby uczestniczące w Konkursie przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów własność
przesłanych prac konkursowych.

III. Ocena
1. Prace zostaną ocenione przezpięcioosobowe jury powołane przez Organizatorów.
2. Jury dokona wyboru jednej pracy w kategorii „opowiadanie” oraz jednej w kategorii „utwór
poetycki”.
3. Kryterium oceny będzie wartość literacka utworu, a także jej wewnętrzną spójność
z transpłciowej perspektywy.
4. Jury może przyznać dwie równorzędne nagrody w którejś z dwóch kategorii, zamiast po
jednej nagrodzie z każdej kategorii.
5. Decyzje jury zapadają większością głosów.
6. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Z rozstrzygnięcia jury sporządza się protokół.
IV. Nagrody
1. Jury przyzna:
1) dwie pierwsze nagrody w każdej kategorii konkursowej lub dwie równorzędne nagrody
w jednej z dwóch kategorii konkursowych, w postaci:
a) 500 zł każda;
b) pakiet gadżetów Fundacji Trans-Fuzja oraz Stowarzyszenia Tolerado;
c) zbiór opowiadań „Namaluj mi wiatr”;
d) zwrot kosztów przyjazdu do Gdańska na uroczyste wręczenie nagród (do wysokości
do 250 zł każda);
2) max. do 10 wyróżnień w postaci:
a) pakiet gadżetów Fundacji Trans-Fuzja oraz Stowarzyszenia Tolerado;
b) zbiór opowiadań „Namaluj mi wiatr”.
2. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną opublikowane w e-Książce
oraz w „Książce”.
3. Każda z osób nagrodzonych i wyróżnionych otrzyma egzemplarz „Książki” z nagrodzonymi
i wyróżnionymi pracami konkursowymi .
4. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania
nagród i wyróżnień.
V. Prawo własności i prawo wykorzystania prac konkursowych
1. Osoby uczestniczące w Konkursie poprzez akceptację niniejszego regulaminu udzielają
Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony, obowiązującej na
terenie kraju i za granicą, na polach eksploatacji: wykorzystywanie pracy do celów publikacji i
promocji, realizowanych przez Organizatorów, w szczególności Organizatorzy mają prawo do
publikacji wybranych prac konkursowych w e-Książce oraz w „Książce”, wydanej po
zakończeniu konkursu przez Fundację Trans-Fuzja.

2. Osoby uczestniczące w Konkursie, których prace konkursowe zostały nagrodzone
i wyróżnione zawrą dodatkowo z Organizatorami nieodpłatną, pisemną umowę przeniesienia
majątkowych praw autorskich, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez
Fundację Trans-Fuzja oraz Stowarzyszenie Tolerado nagrodzonych i wyróżnionych prac
konkursowych na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania prawami majątkowymi w kraju i za
granicą, w tym m.in. do:
1) opublikowania prac konkursowych w e-Książce i „Książce” wydanej po zakończeniu
konkursu przez Fundację Trans-Fuzja;
2) używania i wykorzystania prac konkursowych i ich fragmentów we wszelkiej działalności
promocyjnej reklamowej i informacyjnej Fundacji Trans-Fuzja oraz Stowarzyszenia
Tolerado;
3) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów
promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac
konkursowych i ich fragmentów;
4) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie.
VI. Postanowienia końcowe
1. Osoby uczestniczące w Konkursie wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
2. Osobom uczestniczącym w Konkursie przysługuje prawo dostępu do treści ich danych
oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych.
3. Dane osobowe osób uczestniczących w Konkursie po zakończeniu Konkursu zostaną̨
niezwłocznie usunięte albo poddane anonimizacji zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 3
ustawy o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem danych osób nagrodzonych
w Konkursie, które będą̨ przetwarzane przez okres wymagany odrębnymi przepisami
prawa.
4. Osoba uczestnicząca w Konkursie, poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu
oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do pracy konkursowej.
5. Osoba uczestnicząca w Konkursie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów
i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa
(w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
6. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej: www.transfuzja.org.
7. Organizatorzy mogą wykluczyć z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego regulaminu.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace konkursowe zagubione ani za
opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
9. Osoby uczestniczące w Konkursie, których prace konkursowe zostały nagrodzone
i wyróżnione, zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygraniu niniejszego
konkursu.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2016 roku.

