
REGULAMIN KONKURSU „Kraków 2120” 

Tematem konkursu literackiego organizowanego przez Fundację TworzyMY Kraków 

jest „Kraków 2120”. Jest to konkurs na opowiadanie futurystyczne, inspirowane 

twórczością Stanisława Lema. Prace powinny być osadzone w konwencji science fiction, 

połączonej  z wątkami krakowskiej historii lub codzienności. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kraków 2120”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „TworzyMY Kraków” (dalej zwana: 

Organizatorem) z siedzibą w Krakowie, adres: 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 3/1. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 14.07 – 14.08. 2020 r. 

4. Wyłączną odpowiedzialność za organizację Konkursu, w tym - za jego przeprowadzenie 

zgodnie z literą obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa - ponosi 

Organizator. 

5. Konkurs ma wyłącznie charakter wsparcia promocyjnego akcji „Serce Kapsuły Czasu”  

i nie ma na celu uzyskania przez Organizatora jakichkolwiek korzyści materialnych.  

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności  

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób 

nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej 

wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. 

 

 

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności  prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna  prawnego.   

b) nie jest pracownikiem Fundacji TworzyMY Kraków z siedzibą przy ul. Syrokomli 3/1,  

30-102 w Krakowie. 

2. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, musi: 

a) wysłać na adres sercekapsuly@tworzymykrakow.org zgłoszenie do konkursu oraz  

opowiadanie zgodne z tematyką i założeniami konkursu. W temacie wiadomości e-mail 

należy wpisać „Kraków 2120”. 

b) opowiadanie nie powinno przekraczać 8000 znaków maszynopisu (ze spacjami) i powinno 

być zapisane w formacie PDF. 

c) spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 3 najciekawsze, z których 

następnie wybierze Laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. 

d) opowiadanie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia 

społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, 

rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych. 

e) organizator ma prawo zdyskwalifikować opowiadanie Uczestnika oraz wykluczyć je z 

dalszego udziału w Konkursie za treści naruszające - jego zdaniem - ogólnie przyjęte 

zasady współżycia społecznego. 

 

 



3. NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
a) książki „Dzieci burzy”, „Openminder”, „Trupokupcy” autorstwa Magdaleny Świerczek 

– Gryboś, książka „Czerwone Żniwa” autorstwa Pawła Majki i Radosława Rusaka oraz 

„Fantazmaty 2”. 

b) umieszczenie zwycięskich opowiadań w Kapsule Czasu w postaci papierowej  

i elektronicznej, 

c) umieszczenie wybranych opowiadań w Kapsule Czasu w postaci elektronicznej, 

d) zaproszenie na uroczystość zamknięcia Kapsuły Czasu w 2020 r., 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniach 17-20.08 2020 

roku.  
3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu 

21.08 2020 roku. 
4. Laureaci Konkursu nie mogą wymienić nagrody na jej równowartość pieniężną, ani na 

żadną inną nagrodę. 
5. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega że z chwilą 

wydania Nagrody, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za 

otrzymaną nagrodę, nabywa własność nagrodzonej Pracy Konkursowej.   
6. Książki zawierać będą imienne autografy od autorów (Magdalena Świerczek – Gryboś, 

Paweł Majka, Radosław Rusak). 
 

 

3. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez 

niego danych osobowych przez Organizatora.  

2. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, oficjalnego ogłoszenia 

wyników oraz w związku z wydaniem nagrody. 

3. Dane osobowe Uczestnika, wraz z adresem na jaki ma zostać wysłana nagroda, należy 

wysłać na sercekapsuly@tworzymykrakow.org do 25.08 2020 roku.  

4. W przypadku nie przesłania przez Laureata wiadomości do Organizatora w ww. terminie 

lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji 

Organizatora. 

 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki 

określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich 

przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora 

do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do 

Nagrody. 

3. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: 

Fundacja „TworzyMY Kraków” 30-102 Kraków; ul. Syrokomli 3/1., pisemnie lub  

w formie mailowej na adres: kontakt@tworzymykrakow.org. Elementem reklamacji 

powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane w terminie 3 dni od daty 



rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 3 dni 

od daty otrzymania reklamacji. 

4. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadesłane przez Uczestników 

Konkursu. 

 


