REGULAMIN KONKURSU "Odnalezione w tłumaczeniu"
I. Organizator i cel konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Kultury Miejskiej - samorzadowa instytucja kultury Miasta
Gdanska z siedziba w Gdansku, adres: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdansk; tel: 58 760 72 16;
strona internetowa: www.ikm.gda.pl
2. Konkurs organizowany jest w ramach Gdanskich Spotkan Tłumaczy Literatury "Odnalezione w
tłumaczeniu", ktore odbęda się w Gdansku w dniach od 6 do 8 kwietnia 2017 r., i ktore w dalszej
tresci niniejszego Regulaminu zwane sa "Spotkaniami". Celem Spotkan jest promocja
kulturotworczej roli tłumaczy oraz pogłębianie powszechnej wiedzy o sztuce translacji. Więcej
informacji na temat Spotkan oraz program wydarzenia zamieszczony jest na stronie:
www.odnalezionewtlumaczeniu.pl
3. Celem Konkursu jest wybor osob - studentow i doktorantow kierunkow filologicznych, ktore zostana
zaproszone do Gdanska do udziału w Spotkaniach.
4. Osobom wybranym w Konkursie, Organizator przyzna nagrody pienięzne w wysokosci 240,00 zł,
przeznaczone na pokrycie kosztow dojazdu do Gdanska oraz akomodacji w Gdansku w czasie
Spotkan.
II. Zasady Konkursu:
1. Konkurs trwa od 9 do 17 marca 2017 r.
2. Konkurs skierowany jest do studentow oraz doktorantow kierunkow filologicznych (zarowno filologii
polskiej jak i filologii językow obcych) wszystkich uczelni wyzszych w Polsce.
3. Aby wziać udział w Konkursie nalezy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wskazać motywację uzasadnienie, dlaczego uczestnik/uczestniczka chce wziać udział w Spotkaniach oraz jaki panel
programowy Spotkan jest dla niego/niej najbardziej interesujacy.
4. Zgłoszenia nalezy wysłać droga elektroniczna na adres e-mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl w
terminie do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 23:59.
5. Sposrod wszystkich zgłoszen komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze te, w
ktorych motywacja uczestniczenia w Spotkaniach jest przedstawiona w sposob najciekawszy,
najbardziej przekonujacy.
6. Osobom wybranym przez komisję konkursowa (laureatom Konkursu) ufundowana zostanie nagroda
pienięzna w wysokosci 240,00 zł (słownie: dwiescie czterdziesci złotych 00/100) brutto,
przeznaczona na pokrycie kosztow dojazdu do Gdanska oraz akomodacji w Gdansku w czasie
Spotkan.
7. Ostateczna liczba przyznanych nagrod pienięznych uzalezniona będzie od mozliwosci finansowych
Organizatora, jednakze nie będzie mniejsza niz 10.
8. Wyniki Konkursu zostana zamieszczone na stronie internetowej Spotkan, a laureaci Konkursu
zostana rowniez poinformowani droga elektroniczna (wiadomosć e-mail).
9. Organizator zastrzega, ze dodatkowym warunkiem przyznania Nagrody jest wzięcie udziału przez
laureata/laureatkę w przynajmniej jednym panelu w trakcie Spotkan.
10. Nagrody zostana wypłacone laureatom Konkursu gotowka w siedzibie Organizatora w czasie
trwania Spotkan.
III. Warunki uczestnictwa:
1.

Wysłanie zgłoszenia konkursowego oznacza przyjęcie przez uczestnika/uczestniczkę wszystkich
zasad i warunkow wymienionych w niniejszym regulaminie.
2. Poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnik/uczestniczka oswiadcza, ze wyraza zgodę na przetwarzanie
jego/jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu - Instytut Kultury Miejskiej z siedziba w
Gdansku. Organizator Konkursu informuje, ze na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) dane osobowe uczestnikow
będa przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu. Kazdy uczestnik/uczestniczka Konkursu ma
prawo dostępu do tresci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych przez uczestnika/uczestniczkę jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
rownoznaczna zbrakiem mozliwosci uczestniczenia w Konkursie.
3. Poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnik/uczestniczka udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej i

niewyłacznej licencji na wykorzystywanie tekstu motywacji - uzasadnienia zawartego w formularzu
zgłoszeniowym, poprzez jego wykorzystywanie (w całosci lub we fragmentach) w działalnosci
Organizatora na następujacych polach eksploatacji: publiczna prezentacja tekstu, utrwalanie i
zwielokrotnianie tekstu dostępnymi technicznie metodami, w tym celu przygotowania materiałow
reklamujacych i przedstawiajacych Spotkania, rozpowszechnianie tekstu w inny sposob niz
okreslony wyzej (w tym publiczne wystawienie, wyswietlenie oraz rozpowszechnianie w sieci
internet), wykorzystanie tekstu w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym zwiazanym z
organizacja Spotkan oraz działalnoscia statutowa Organizatora, a takze publiczne udostępnianie
tekstu przez Organizatora w taki sposob, aby kazdy mogł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
4. Poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnik/uczestniczka wyraza nieodpłatnie zgodę na rejestrację
utrwalajaca jego/jej wizerunek podczas trwania Spotkan oraz zezwala na publikację zdjęć,
wideogramow lub filmow z realizacji Spotkan zawierajacych jego/jej wizerunek poprzez ich
utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych
fragmentow filmow, wideogramow lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym
zwiazanym z działalnoscia statutowa Organizatora, w tym poprzez prezentowanie ich w
wydawnictwach Organizatora lub na jego stronie internetowej, gdzie będa one publicznie
udostępnione, w taki sposob, aby kazdy mogł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
IV. Postanowienia koncowe:
1. Informacje o Konkursie dostępne sa na stronie internetowej Spotkan:
www.odnalezionewtlumaczeniu.pl
2. Osoba odpowiedzialna ze strony Organizatora za przeprowadzenie Konkursu i kontakt z
uczestnikami jest Ana Matusevic tel: (58) 760 72 16, e-mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl

