
Regulamin konkursu poetyckiego „Prz[...]szłość”

0. Preambuła

Żyjemy w niespokojnych czasach. Po latach względnego spokoju i dobrobytu wkroczyliśmy w epokę
rozpędzającej się katastrofy klimatycznej, epidemii, która pozrywała więzi społeczne, konfliktów militarnych

odbywających się na naszym progu, nawarstwiających się kryzysów ekonomicznych, energetycznych i
żywnościowych. Pesymiści twierdzą, że świat już teraz przemierza czterech jeźdźców apokalipsy - głód,

zaraza, wojna i śmierć – i prędko stąd nie odjadą. Optymiści szukają w potokach informacyjnych iskierek
dobrych wieści. Gdzie w tym nagle odmienionym świecie szukamy kotwic, wiążących nas z realnością? Jaki

kurs wytyczamy sobie, naszym bliskim, światu? W konkursie „prz[...]szłość” chcemy przejrzeć się jak w
lustrze: ujrzeć nasze zbiorowe nadzieje i strachy, wybory moralne i pragmatyczne, nagłe zmiany perspektyw
i stare rytuały, rolę dziedzictwa kultury i wizje przyszłości. Co z nami było, i co z nami będzie. Zapraszamy

do udziału.

1. Organizatorem konkursu „Prz[...]szłość” zwanego dalej „Konkursem” jest fundacja Nowoczesna Polska
z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa wpisaną do Krajowego
Rejestru  Sądowego  Sądu  Rejonowego  dla  miasta  stołecznego  Warszawy  w Warszawie,  Wydział  XII
Gospodarczy pod numerem KRS 0000070056 numer NIP, 952-187-70-87, nr REGON 017423865.

2. Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.

3. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, dowolnego obywatelstwa i zamieszkałe w
dowolnym kraju. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Uczestnictwo w Konkursie polega na przesłaniu utworu, poprzez znajdujący się na stronie 
www.wolnelektury.pl formularz. Można zgłaszać wyłącznie utwory własnego autorstwa, tzn. 
uczestnikiem może być wyłącznie autor utworu. 

6. Utwór musi być napisany w języku polskim, mową wiązaną, o maksymalnej objętości 200 wersów

7. Autor może zgłosić maksymalnie 2 różne utwory. Utwory będą oceniane rozłącznie. W przypadku 
zgłoszenia więcej niż dwóch utworów przez jedną osobę oceniane będą wyłącznie dwa pierwsze 
zarejestrowane w systemie.

8. Podczas zgłaszania do Konkursu Uczestnik musi wypełnić obowiązkowy Formularz, podając w nim 
następujące informacje: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, tytuł 
Utworu. 

9. Do zgłoszenia należy dołączyć plik tekstowy (txt, odt, doc, docx, rtf) z Utworem, który zgłasza się do 
Konkursu. Na Utwór do Konkursu należy obowiązkowo udzielić Licencji Wolnej Sztuki 1.3 (treść licencji
jest dostępna pod adresem: https://artlibre.org/  licence  /lal/pl/  ), poprzez zawarcie w pliku z Utworem 
następującej formułki „W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie wyrażam 
zgodę na publikację utworu na Licencji Wolnej Sztuki 1.3”. Brak takiej adnotacji uniemożliwi 
przyznanie nagrody. 

10. Każdy  z  Utworów zgłoszonych  do Konkursu  musi  stanowić  indywidualną  i oryginalną  twórczość
uczestnika.  Prawa  autorskie  do  Utworów nie  mogą  być  obciążone  na  rzecz  osób  trzecich  w sposób
powodujący, że korzystanie z nich zgodnie z wolną licencją będzie stanowiło naruszenie praw tych osób. 

11. Ocena prac zostanie dokonana przez trzyosobowe Jury wybrane przez Organizatora. Pracami Jury będzie 
kierował Przewodniczący wybrany przez członków Jury spośród własnego grona.

12. Każdy członek Jury przyznaje od 0 do 5 punktów za: 
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- stylistyczną konsekwencję i zastosowane środki wyrazu, 

- głębię refleksji i wyrazistość postaw,

- estetyczną, intelektualną i emocjonalną siłę przekazu,

łącznie 15 punktów.

13. Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Jury może również przyznać wyróżnienia w 
kategoriach „prz[e]szłość” i „prz[y]szłość”.

14. Ostatecznej punktacji ocenianych Utworów członkowie Jury dokonują po dyskusji na ich temat. W 
przypadku identycznej punktacji dwóch lub więcej utworów, decyzję o przydziale nagród Jury podejmuje 
w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.

15. Jury przyzna nagrody rzeczowe o łącznej wartości - włączając w to ewentualne obciążenia podatkowe - 
nieprzekraczającej 3 500 zł (kwota przeznaczona na nagrody dla wszystkich zwycięzców i 
wyróżnionych). 

W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego 
od osób fizycznych z tytułu przyznanych nagród, Organizator przyzna dodatkowe nagrody pieniężne w 
kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywców nagród, które zostaną 
przeznaczone na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród, Organizator pobierze od zdobywców nagród 
podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Dodatkowa nagroda pieniężna 
zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego.

16. Przekazanie nagród odbędzie się w grudniu 2022 roku. Nagrody zostaną wysłane po ogłoszeniu listy 
zwycięzców Konkursu przesyłką na adres podany przez Uczestnika w Formularzu.

17. Zwycięskie oraz wyróżnione Utwory będą udostępniane za pośrednictwem kanałów fundacji Nowoczesna
Polska i Wolnych Lektur (strona fundacji, fanpage w serwisie Facebook, konto na Instagramie) w celach 
promocyjnych. Utwory zostaną udostępnione zgodnie z licencją, o której mowa w punkcie 9. 
Regulaminu. 

18. Wszelkie protesty mogą być zgłaszane pisemnie drogą tradycyjną na adres pocztowy Organizatora bądź 
adres elektronicznie na adres e-mail konkurs@nowoczesnapolska.org.pl. Zgłoszenie protestu powinno 
zawierać dane osoby oprotestowującej, umożliwiające jej identyfikację, a także wskazanie przedmiotu 
protestu wraz z uzasadnieniem. Protesty Organizator rozpatruje niezwłocznie, decyzje ogłaszane są na 
adres podany w zgłoszeniu i publicznie.

19. Konkurs trwa od dnia 4 października 2022 r. do dnia 1 grudnia 2022 r., przy czym: 

- uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń do udziału w Konkursie od dnia 4 października 2022 r. do dnia 10
listopada 2022 r. do godz. 23:59;

- od dnia 11 listopada 2022 r. do dnia 1 grudnia 2022 r. zostanie przeprowadzona ocena zgłoszeń przez 
Jury i wyłonienie zwycięzców.

20. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, a także osoby, którym powierzono 
określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. W Konkursie nie mogą również 
brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, 
rodzice i rodzeństwo).

21.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest fundacja 
Nowoczesna Polska. Dane przetwarzane są w celu organizacji Konkursu, w celach prowadzenia 
statystyk, ewaluacji i sprawozdawczości, a w ramach dodatkowo udzielonej zgody także w celach 
promocyjnych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich 
poprawiania. Więcej informacji w polityce prywatności: https://nowoczesnapolska.org.pl/prywatnosc/.
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