
 
 Regulamin konkursu  

„Tego by Mrożek nie wymyślił”  
 

Konkurs artystyczny 

  

Organizator: 

Fundacja „Zawsze Warto” 

31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 23/8 

konkursy@zawszewarto.pl 

 

Partnerzy: 

- Wydawnictwo Literackie 

- Kraków Miasto Literatury UNESCO 

- Piwnica pod Baranami 

 

Adresaci konkursu: 

Konkurs adresowany jest do dwóch grup uczestników: 

I grupa – uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 II grupa – studenci i młodzi twórcy - amatorzy do 25. roku życia 

  

Cel konkursu: 

- przybliżenie dorobku i biografii Sławomira Mrożka 

- rozwijanie umiejętności i  talentów artystycznych oraz twórczych możliwości wypowiedzi 

w różnych formach inspirowanych otaczającą rzeczywistością lub refleksjami Sławomira 

Mrożka z jego dzienników. 

 

Forma konkursu: 

- przygotowanie autorskiego tekstu w wybranym gatunku publicystycznym lub 

literackim: felieton, reportaż, esej (wydruk – do 4 stron), scenariusz filmowy lub teatralny 

(wydruk do 20 str); wydruk tekstu konkursowego w języku polskim: czcionka Times New 

Roman 12; interlinia 1,5; marginesy standardowe oraz przesłanie jego wersji 

elektronicznej w postaci załącznika na adres mailowy:  konkursy@zawszewarto.pl 

- rysunek satyryczny / grafika (w formacie A3, w kolorze biało-czarnym), w przypadku 

grafiki komputerowej: wielkość pliku 3508 x 4961 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, 

przesłany na płycie CD/DVD lub pendrive, (prace do 10 Mb mogą być przesłane mailem 

na adres: konkursy@zawszewarto.pl) 
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- nagranie krótkiej formy teatralnej lub filmowej za pomocą telefonu, aparatu 

fotograficznego lub kamery o parametrach: długość max. nagrania – 5 min; format pliku: 

MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM; rozdzielczość obrazu: 1920 

x 1080 pikseli; standard wizji: 1080 / i25; format obrazu: 16:9; plik przesłany na płycie 

CD/DVD lub pendrive (prace do 10 Mb mogą być przesłane mailem na adres: 

konkursy@zawszewarto.pl) 

 

Wszystkie proponowane formy wypowiedzi artystycznej mają wynikać z typowej dla Artysty 

formy postrzegania rzeczywistości lub stanowić refleksję po lekturze fragmentów (Załącznik 

nr 3). 

 

Regulamin konkursu:  

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Zawsze Warto” z siedzibą w Krakowie,  

ul. Radziwiłłowska 23/8.  

2. Wszelkie informacje o Konkursie publikowane są na stronie internetowej 

www.zawszewarto.pl. 

3. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: konkursy@zawszewarto.pl  

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

 I grupa – uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 II grupa – studenci i młodzi twórcy - amatorzy do 25. roku życia. 

5. Nadesłana praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.  

6. Nadesłana praca nie może być nagradzana w innych konkursach czy też publikowana.  

7. Prace konkursowe należy przesyłać elektronicznie na adres: konkursy@zawszewarto.pl   

oraz pocztą tradycyjną na adres Fundacji „Zawsze Warto”. Jeden uczestnik może przesłać 

maksymalnie 2 prace. 

8. Do każdej pracy musi być dołączona KARTA ZGŁOSZENIOWA (Załącznik nr 1) 

przygotowana według wzoru wraz z podpisem autora pracy. Przesłanie pracy wraz  

z Kartą zgłoszeniową oznacza zapoznanie się i akceptację przekazania praw autorskich 

(Załącznik nr 2). 

9. Materiały przesyłane elektronicznie powinny być opisane tak, aby pozwalały na szybką 

identyfikację materiału/autora. 

10. Termin nadsyłania prac mija 16 lipca 2018 roku. 
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11. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę poziom artystyczny  

i oryginalność ujęcia tematu. Praca nadesłana na konkurs powinna być opatrzona tytułem 

i powinna spełniać wymagania wybranej formy. 

12. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 30 sierpnia 2018 a Laureaci konkursu 

zostaną powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną do 3 września 2018 r. 

14. Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej www.zawszewarto.pl 

15. Organizator zastrzega, że nadesłane, nienagrodzone prace będzie można odebrać osobiście 

do końca września 2018 w siedzibie organizatora. Po tym terminie prace będą zniszczone. 

 

Jury i nagrody 

Warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda Uczestnika na opublikowanie dzieła 

w pokonkursowej antologii i na stronie internetowej organizatora oraz przeniesienie z tego 

tytułu praw majątkowych do dzieła na Organizatora konkursu. 

 

Jury: 

Powołane przez Organizatora jury w składzie: 

- przedstawiciel Wydawnictwa Literackiego 

- przedstawiciel Kraków Miasto Literatury UNESCO 

- przedstawiciel Piwnicy pod Baranami 

- dwóch przedstawicieli Organizatora  

- zaproszony ekspert 

 

Organizator konkursu przewidział dla każdej z dwóch grup Uczestników (pkt. Adresaci 

Konkursu) pulę nagród w wysokości 1500,00 zł brutto. 

Decyzję o wysokości nagród za poszczególne miejsca podejmie Jury. 

Organizatorzy przewidują poza nagrodami finansowymi nagrody rzeczowe, wyróżnienia 

i dyplomy (max. 5 w każdej z grup). 

Dla krótkiej formy teatralnej przewiduje się możliwość wystawienia na jednej z krakowskich 

scen. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo, w uzgodnieniu z Jury, do zmiany podziału nagród lub 

nieprzyznania nagród głównych. 



 
 Regulamin konkursu  

„Tego by Mrożek nie wymyślił”  
 
 

Nagrody finansowe stanowić będą jednocześnie honorarium (wynagrodzenie) za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora z tytułu publikacji antologii 

pokonkursowej. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu Konkursu 

i przedłużenia terminu zgłaszania Utworów konkursowych oraz do ewentualnego 

niewyłonienia zwycięzcy Konkursu, z wyłączeniem zmiany zasad przyznawania nagród 

przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu Konkursu. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie Konkursu bez 

podania przyczyny, o czym zobowiązuje się poinformować niezwłocznie na stronie 

Fundacji: www.zawszewarto.pl 

3. Fundacja może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez niego postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu. 

4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania bądź innych danych 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie czy przekazanie nagrody. 

5. Przesłanie przez Uczestnika pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem przezeń swojego 

udziału w Konkursie i akceptację Regulamin Konkursu. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja. 

7. Uczestnik, zgłaszając swój udział w Konkursie, wyraża zgodę na gromadzenie 

i przetwarzanie danych osobowych. Dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

organizacyjnych Konkursu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późniejszymi zmianami). 

8. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji Utworów przed ich publikacją. 

9. Ewentualne spory między Fundacją a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawnictwa. 


