
Załącznik nr 1 

 

 

Regulamin Konkursu na Powieść 

 Inspirowaną Historią Dolnośląskich Zamków Świny i Niesytno 

 

I. Warunki uczestnictwa 

1. Organizatorem Konkursu literackiego (w dalszej treści dokumentu nazywanego Kon-
kursem) jest Oficyna Wydawnicza ATUT, ul. Kościuszki 142, 50-439 Wrocław oraz 
właściciele zamków Świny i Niesytno, spółki: Zamek Świny sp. z o.o. i Zamek Niesytno 
sp. z o.o. 

2.  Konkurs rozpoczyna się 15 czerwca 2022 r. i kończy się 15 stycznia 2024 r.       
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, z wyłączeniem pracowników organi-

zatorów Konkursu i członków Jury oraz ich rodzin. 

 

II. Cele Konkursu  

1. Upowszechnianie historii dolnośląskich zamków Świny i Niesytno.  
2. Zwiększenie atrakcyjności obu zamków jako obiektów turystycznych poprzez powią-

zanie z nimi literackich postaci i historycznych faktów. 
3. Zwiększenie rozpoznawalności obu zabytków na etapie trwania Konkursu i po wydaniu 

nagrodzonych dzieł.   
4. Pozyskanie nowych, ciekawych inspiracji dla działań marketingowych. 

 

III. Zasady Konkursu  

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną, samodzielnie napisaną 
powieść, której temat odnosi się do historii obu zamków Świny i Niesytno.  

2. Powieść ma być adresowana przede wszystkim do młodzieży, nie może zawierać treści 
obscenicznych i drastycznych scen oraz wulgaryzmów.  

3. Powieść nie może być wcześniej opublikowana ani brać udziału w innym konkursie, 
nie może też naruszać praw autorskich osób trzecich. 

4. Powieść powinna mieć objętość od 7 do 15 arkuszy autorskich (1 arkusz = 40 tys. zna-
ków ze spacjami).  

5. Jeden wydruk powieści wraz z płytą CD z zapisem tekstu (w formacie doc, docx), opa-
trzone godłem, należy przesyłać na adres wydawnictwa: Oficyna Wydawnicza ATUT, 
ul. Kościuszki 142, 50-439 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs” . Do przesyłki trzeba 
dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, w której znajdą się imię i nazwisko 



autora, jego adres, e-mail i numer telefonu oraz egzemplarz podpisanej przez autora 
umowy wydawniczej (formularz umowy trzeba pobrać ze strony wydawnictwa 
www.atutoficyna.pl, jego nazwa to: Umowa autorska – KONKURS). 

6. Nazwiska laureatów Konkursu zostaną ujawnione w momencie ogłoszenia werdyktu 
Jury. 

7. Termin składania prac mija 15 września 2023 r.; decyduje data stempla pocztowego. 
8. Uczestnicy Konkursu mogą zwrócić się do Oficyny Wydawniczej ATUT z prośbą  

o udostępnienie opracowań historycznych dotyczących zamków Świny i Niesytno, 
które wydawca niezwłocznie im przekaże drogą mailową. 

9. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury. 
10. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Kon-

kursu, a także zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu. Wszelkie zmiany będą 
ogłaszane na stronie internetowej wydawnictwa: www.atutoficyna.pl oraz Facebooku: 
www.facebook.com/ATUToficynawydawnicza/. 

11. Prace konkursowe nie będą odsyłane. 
12. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regula-

minu konkursu oraz – w odniesieniu do utworów zakwalifikowanych do wydania – 
umowy wydawniczej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 

13. Administratorem danych osobowych uzyskanych od uczestników konkursu jest Oficyna 
Wydawnicza Atut, 50-439 Wrocław, ul Kościuszki 142. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za po-
średnictwem adresu email: wydawnictwo@atutoficyna.pl.  

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia kon-
kursu oraz wyłonienia laureatów, podpisana umowy wydawniczej, w celach podatkowych 
(dotyczy laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.  

 
 
IV. Jury i nagrody 

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje Jury, powołane przez organizatorów Konkursu. 
Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

2. Jury oceniać będzie pomysł, kompozycję, oryginalność i styl powieści oraz wykorzy-
stanie w niej wątków historycznych związanych z zamkami Świny i Niesytno. 

3. Jury wyda werdykt w terminie do 15 stycznia 2024 r.  
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w czasie uroczystej gali, wtedy także zostaną 

wręczone nagrody. 
O terminie i miejscu, w którym odbędzie się gala, uczestnicy Konkursu zostaną powia-
domieni osobiście, mailowo lub telefonicznie. Uroczystość ta odbędzie się w lutym 
2024 r. 

 



5. Przewidziana jest jedna nagroda główna – zwycięzca otrzyma 10 000 zł brutto,   
a nagrodzona książka zostanie wydana przez Oficynę Wydawniczą ATUT zgodnie  
z umową wydawniczą.  

6. Jury może zdecydować o przyznaniu wyróżnień  w wysokości 2000 zł. Wyróżnione 
książki mogą zostać wydane w wersji papierowej lub elektronicznej (e-book) lub w obu 
tych wersjach, na podstawie niezależnej decyzji Organizatora oraz właścicieli zamków 
Świny i Niesytno, w oparciu o umowę wydawniczą stanowiącą załącznik do niniejszego 
Regulaminu.  

7. Przyjęcie nagrody lub wyróżnień jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-
stanie tych prac oraz wizerunków Autorów  w działalności promocyjno-marketingowej 
zamków Świny i Niesytno.   

8. Po ogłoszeniu werdyktu wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie interneto-
wej wydawnictwa: www.atutoficyna.pl oraz Facebooku: www.facebook.com/ATUTo-
ficynawydawnicza/. 
 


