Regulamin konkursu „Kryształowy smok – opowiadanie” organizowanego w ramach XIII
Wrocławskich Dni Fantastyki 2017
Temat: „Wrocławski bohater – Kryształowy smok”

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Zamek” z siedzibą we Wrocławiu:
pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. Organizacja konkursu związana jest z XIII Dniami Fantastyki,
które odbędą się w Centrum Kultury „Zamek” w dniach 7–9 lipca 2017 roku.
II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie, które ma dotyczyć wrocławskiego superbohatera
i kryształowego smoka. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu.
2. Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków ze spacjami.
3. Opowiadania będą oceniane w dwóch kategoriach:
– profesjonaliści (dotyczy autorów, którzy opublikowali swoje prace w formie drukowanej lub
elektronicznej w publikacji poddanej opracowaniu redakcyjnemu lub zostali nagrodzeni w
konkursie literackim organizowanym przez inną imprezę branżową),
– debiutanci (dotyczy autorów, których nie opublikowali dotychczas żadnego tekstu w wyżej
wymienionych miejscach, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej).
4. Podstawowymi kryteriami oceny będą przede wszystkim pomysłowość i wysoki poziom
merytoryczny.
5. Opowiadania oceniane będą przez jury, które powołuje organizator Dni Fantastyki – Centrum
kultury „Zamek”.
6. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
8. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone prace wykonane na odpłatne zlecenie, realizowane
przy udziale członków jury oraz teksty, do których prawa autorskie zostały przekazane osobom
trzecim.
III. ZGŁOSZENIA
1. Prace w wersji elektronicznej (w formacie .rtf) z zaznaczoną opcją potwierdzenia odebrania
wiadomości należy przesłać mailem na krysztalowe@dnifantastyki.pl. W temacie należy wpisać typ

konkursu (opowiadanie lub grafika) oraz kategorię opowiadania (debiutant lub profesjonalista).
2. W treści maila powinny znaleźć się następujące dane autora: imię, nazwisko, dokładny adres oraz
numer telefonu.
3. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie.
4. Członkowie jury nie mogą brać udziału w konkursie, a także oceniać prac nadesłanych przez
osoby będące członkiem ich rodziny.
5. Po wysłaniu pracy autor w przeciągu czterech dni roboczych otrzyma e-mail zwrotny
z potwierdzeniem zgłoszenia pracy.
6. Prace niespełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.
7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2017.
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
IV. PRAWA AUTORSKIE
1. Zgłaszając pracę, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste
do nadesłanego utworu.
2. Twórcy zgadzają się na publikowanie tekstu opowiadania przez organizatorów konkursu
w informatorze imprezy, na stronie www.dnifantastyki.pl, antologii pokonkursowej oraz na
nośnikach patrona medialnego konkursu.
3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć sobie praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania
nadesłanych przez nich tekstów w publikacjach wymienionych w punkcie poprzednim.
V. NAGRODY
1. Zwycięzca konkursu w kategorii profesjonalistów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości
500 zł.
2. Zwycięzca konkursu w kategorii debiutantów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł.
3. W zależności od poziomu konkursu może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
3. Lista nominowanych prac wybranych przez jury zostanie ogłoszona 31 maja 2017 roku na stronie
konwentu www.dnifantastyki.pl.
4. Autorzy nominowanych prac zostaną poinformowani mailowo o tym fakcie do 31 maja 2017
roku. Otrzymają również darmowe akredytacje na XIII wrocławskie Dni Fantastyki.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie gali Dni Fantastyki w dniu 8 lipca 2017 roku
(obecność laureatów na gali jest obowiązkowa).

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na
ich gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów w celach statystycznych i konkursowych,
z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r.

