REGULAMIN KONKURSU
"Odnalezione w tłumaczeniu 2019"
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I. Organizator i cel konkursu:
Organizatorem Konkursu jest Instytut Kultury Miejskiej - samorządowa instytucja kultury Miasta Gdańska z
siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk; tel: 58 760 72 16; strona internetowa:
www.ikm.gda.pl
Konkurs organizowany jest w ramach Gdańskich Spotkań Literackich "Odnalezione w tłumaczeniu", które
odbedą sie w Gdańsku w dniach od 11 do 13 kwietnia 2019 r., i które w dalszej treści niniejszego Regulaminu
zwane są "Spotkaniami". Celem Spotkań jest promocja kulturotwórczej roli tłumaczy oraz pogłębianie
powszechnej wiedzy o sztuce translacji. Wiecej informacji na temat Spotkań oraz program wydarzenia
zamieszczony jest na stronie: www.odnalezionewtlumaczeniu.pl
Celem Konkursu jest wybór osób - studentów i doktorantów kierunków filologicznych, które zostaną
zaproszone do Gdańska do udziału w Spotkaniach.
Osobom wybranym w Konkursie, Organizator przyzna nagrody pienieżne w wysokości 240,00 zł,
przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu do Gdańska oraz akomodacji w Gdańsku w czasie Spotkań.

II. Zasady Konkursu:
1. Konkurs trwa od 26 lutego do 12 marca 2019 r.
2. Konkurs skierowany jest do studentów oraz doktorantów kierunków filologicznych (zarówno filologii polskiej
jak i filologii jezyków obcych) wszystkich uczelni wyższych w Polsce.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wskazać motywacje - uzasadnienie,
dlaczego uczestnik/uczestniczka chce wziąć udział w Spotkaniach oraz jaki panel programowy Spotkań jest
dla niego/niej najbardziej interesujacy.
4. Zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: warsztaty@ikm.gda.pl w terminie do dnia 12
marca 2019 r. do godz. 23:59.
5. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze te, w których
motywacja uczestniczenia w Spotkaniach jest przedstawiona w sposób najciekawszy, najbardziej
przekonujący.
6. Osobom wybranym przez komisje konkursową (laureatom Konkursu) ufundowana zostanie nagroda pienieżna
w wysokości 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100) brutto, przeznaczona na pokrycie
kosztów dojazdu do Gdańska oraz akomodacji w Gdańsku w czasie Spotkań.
7. Ostateczna liczba przyznanych nagród pienieżnych uzależniona bedzie od możliwości finansowych
Organizatora, jednakże nie bedzie mniejsza niż 10.
8. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spotkań, a laureaci Konkursu zostaną również
poinformowani drogą elektroniczną (wiadomość e-mail).
9. Organizator zastrzega, że dodatkowym warunkiem przyznania Nagrody jest wziecie udziału przez
laureata/laureatke w przynajmniej jednym panelu lub warsztatach w trakcie Spotkań.
10. Nagrody zostaną wypłacone laureatom Konkursu gotówką w siedzibie Organizatora w czasie trwania Spotkań.
III. Warunki uczestnictwa:
1. Na zgłoszenie konkursowe składa się: formularz zgłoszeniowy oraz zgoda uczestnika/uczestniczki na
przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez uczestnika/uczestniczke jest dobrowolne,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwosci uczestniczenia w Konkursie.
2. Wysłanie zgłoszenia konkursowego oznacza przyjecie przez uczestnika/uczestniczke wszystkich zasad i
warunków wymienionych w niniejszym regulaminie.
3. Poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnik/uczestniczka udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej i
niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tekstu motywacji - uzasadnienia zawartego w formularzu
zgłoszeniowym, poprzez jego wykorzystywanie (w całości lub we fragmentach) w działalności Organizatora
na nastepujących polach eksploatacji: publiczna prezentacja tekstu, utrwalanie i zwielokrotnianie tekstu
dostepnymi technicznie metodami, w tym celu przygotowania materiałow reklamujacych i przedstawiajacych
Spotkania, rozpowszechnianie tekstu w inny sposób niż określony wyżej (w tym publiczne wystawienie,
wyświetlenie oraz rozpowszechnianie w sieci - internet), wykorzystanie tekstu w celach informacyjnych,
promocyjnych lub innych, związanych z organizacja Spotkań oraz działalnością statutową Organizatora, a
także publiczne udostepnianie tekstu przez Organizatora w taki sposób, aby każdy mogł mieć do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
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IV. Postanowienia końcowe:
Informacje o Konkursie dostepne są na stronie internetowej Spotkań: www.odnalezionewtlumaczeniu.pl
Osoba odpowiedzialna ze strony Organizatora za przeprowadzenie Konkursu i kontakt z uczestnikami jest
Anna Jankowska, tel.: 664 974 921, e-mail: anna.jankowska@ikm.gda.pl

