19 lutego 2021 roku

REGULAMIN konkursu na najlepszy podróżniczy debiut książkowy roku
o Nagrodę im. Macieja Kuczyńskiego

1. Organizatorem konkursu (KONKURS) jest MART z siedzibą w Krakowie
(ORGANIZATOR).
2. KONKURS odbywa się w ramach Kolosów – dorocznych nagród za dokonania
podróżnicze wręczanych podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i
Alpinistów w Gdyni (OSPŻiA).
3. Patronem KONKURSU jest Maciej Kuczyński, zmarły w 2019 roku wybitny badacz,
odkrywca i pisarz, wieloletni członek Kapituły Kolosów.
4. Celem KONKURSU jest promocja literatury podróżniczej, w szczególności wspieranie
autorek i autorów debiutujących w tej dziedzinie.
5. Uczestnictwo w KONKURSIE jest bezpłatne.
6. Do KONKURSU mogą przystąpić autorzy oraz wydawcy (ZGŁASZAJĄCY), którzy w
okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku opublikowali książkę w
formie drukowanej i w języku polskim, która dla jej autora lub autorki jest debiutem w
dziedzinie literatury podróżniczej. Oznacza to, że w KONKURSIE mogą brać udział
osoby, które w okresie przed 1 stycznia 2020 roku opublikowały książkę, której
tematyka jest inna niż podróżnicza, oraz osoby, dla których zgłaszana na KONKURS
książka to pierwsza publikacja książkowa w ogóle.
7. By wziąć udział w KONKURSIE, ZGŁASZAJĄCY musi do dnia 31 marca 2021 roku
przesłać na adres ORGANIZATORA skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego (FORMULARZ), będącego załącznikiem do niniejszego
REGULAMINU, na adres poczty elektronicznej ksiazka@kolosy.org.
8. Warunkiem uczestnictwa w KONKURSIE jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach realizacji KONKURSU. Administratorem danych
osobowych ZGŁASZAJĄCYCH jest ORGANIZATOR. Dane osobowe mogą być
ujawniane przez ORGANIZATORA podmiotom z nim współpracującym przy realizacji
usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
osobom, które zapoznają się z wynikami KONKURSU. Dane osobowe będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów KONKURSU, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. ZGŁASZAJĄCY ma prawo dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
9. Do KONKURSU można zgłaszać zarówno publikacje non-fiction jak i dzieła
fikcjonalne.
www.kolosy.pl

10. W ciągu siedmiu dni od otrzymania skanu podpisanego FORMULARZA
ORGANIZATOR prześle ZGŁASZAJĄCEMU drogą elektroniczną potwierdzenie jego
otrzymania i – jeśli ORGANIZATOR uzna, że jest on prawidłowo wypełniony i spełnia
warunki uczestnictwa w KONKURSIE – informację o przyjęciu książki do KONKURSU.
11. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do poproszenia ZGŁASZAJĄCEGO o
uzupełnienie informacji zawartych w FORMULARZU przed podjęciem decyzji o
przyjęciu (lub nie) książki do KONKURSU.
12. ZGŁASZAJĄCY, którego książka zostanie w ten sposób przyjęta do KONKURSU, jest
zobowiązany przesłać na adres ORGANIZATORA (MART, skr. poczt. 24, 31-420
Kraków 73) jeden egzemplarz zgłaszanej książki w formie drukowanej oraz – na
adres ksiazka@kolosy.org – plik z wersją elektroniczną książki.
13. ORGANIZATOR nie odsyła nadesłanych książek.
14. Spośród zgłoszonych książek ORGANIZATOR, posiłkując się opinią jury, wybierze trzy
tytuły i zaprosi ich autorów (NOMINOWANI) do udziału w OSPŻiA w Gdyni, które
odbędą się w dniach 28-30 maja 2021 w Gdyni.
15. W skład jury wchodzą doświadczeni redaktorzy i autorzy literatury podróżniczej oraz
syn patrona KONKURSU, Bartłomiej Kuczyński.
16. ORGANIZATOR zapewnia NOMINOWANYM bezpłatny nocleg oraz udział we
wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach OSPŻiA w Gdyni.
ORGANIZATOR nie pokrywa ani nie zwraca kosztów podróży związanych z udziałem
NOMINOWANYCH w OSPŻiA.
17. Podczas OSPŻiA w Gdyni NOMINOWANI otrzymają możliwość odbycia spotkań
autorskich z czytelnikami.
18. Spośród NOMINOWANYCH ORGANIZATOR wybierze zwycięzcę KONKURSU
(LAUREATA). Ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas wieńczącego OSPŻiA finału
Kolosów (za rok) 2020, który odbędzie się w niedzielę 30 maja 2021 roku w Gdyni.
ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość zorganizowania finału w innym terminie z
powodu sytuacji epidemicznej lub wystąpienia innych okoliczności rozumianych jako
siła wyższa.
19. Nagrodą dla LAUREATA (NAGRODA) jest dyplom oraz pięć tysięcy złotych
(ORGANIZATOR potrąca należny podatek w wysokości dziesięciu procent).
Warunkiem otrzymania NAGRODY jest osobisty udział w ceremonii jej wręczenia
podczas finału Kolosów (za rok) 2020.
20. Decyzje podjęte przez ORGANIZATORA zarówno na etapie przyjmowania
FORMULARZY, jak i wyboru NOMINOWANYCH i LAUREATA są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
21. Udział w KONKURSIE jest dobrowolny. Wysłanie zgłoszenia oznacza, że
ZGŁASZAJĄCY akceptuje powyższy REGULAMIN.
22. Treść niniejszego REGULAMINU jest dostępna na stronie www.kolosy.pl oraz
www.kolosy.org. REGULAMIN ten jest jedynym dokumentem określającym zasady
KONKURSU. Wszelkie inne publikacje na temat KONKURSU mają charakter
informacyjno-promocyjny.
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