
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO MAGAZYNU KONTRA NA FELIETON 

„W imię porządku” 

 

I. ORGANIZATORZY 

a. Organizatorem Konkursu Literackiego Magazynu Kontra (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Fundacja Edukacja do Wartości.  

 

II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

a. Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez względu na wiek oraz miejsce 

zamieszkania. 

b. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia pisemnej zgody rodziców, 

opiekunów bądź kuratorów.  

c. Jeden uczestnik może przesłać jeden tekst, napisany w języku polskim, 

wcześniej niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.  

d. Hasło przewodnie konkursu to „W imię porządku”. Felieton powinien 

nawiązywać do hasła przewodniego wprost lub metaforycznie. 

e. Wymagania techniczne dotyczące tekstu: 

i. Max. 5000 znaków (ze spacjami); 

ii. Czcionka 12, Times New Roman 

iii. Interlinia: 1,5 

f. Plik w formacie .doc lub .odt należy podpisać według schematu: „[tytuł 

felietonu]; [pseudonim autora]” oraz przesłać na adres: 

kontakt@magazynkontra.pl.  

g. W treści maila należy zawrzeć informacje kontaktowe: imię, nazwisko, numer 

telefonu oraz adres korespondencyjny.  

h. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

i. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu.  

 

III. TERMINY 

a. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 10.11.2022 r. 

b. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do 10.12.2022 r. Informacja 

o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej 

www.magazynkontra.pl oraz na Facebooku, pod adresem: 

https://www.facebook.com/magazynkontra. 

 

IV. JURY 

a. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. 

b. Jury będzie oceniać teksty według następujących kryteriów: 

i. Zgodność z wytycznymi Regulaminu; 

ii. Sposób ujęcia hasła przewodniego; 

iii. Zachowanie formy felietonu.  

c. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  
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V. NAGRODY 

a. Fundatorem nagród jest Organizator.  

b. Organizator przewiduje 3 nagrody: 

i. 1500,00 zł – I nagroda 

ii. 2 x 500,00 zł – dwa wyróżnienia 

c. Zwycięski felieton oraz felietony wyróżnione zostaną opublikowane na stronie 

Magazynu Kontra.  

 

VI. PRAWA AUTORSKIE 

a. W stosunku do prac nagrodzonych, z chwilą ich przesłania Uczestnik lub 

opiekun prawny Uczestnika przekazuje Organizatorowi bezterminowej, 

nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do publikacji pracy 

konkursowej  na następujących polach eksploatacji: 

i. Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w części lub całości, 

jakikikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzenie 

do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonej 

do zapisu cyfrowego. 

ii. Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy 

mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

iii. Rozpowszechnienie w sieci Internet.  

iv. Prawo do wykorzystania w celach promocyjnych.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a 

związanych z Konkursem, Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej decyzji.  

b. Nagrodzone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

 

 

 

 


