REGULAMIN KONKURSU QUEERTY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Cele konkursu:

wzrost zainteresowania życiem społeczności LGBT w mniejszych miejscowościach,

aktywizacja lokalnych społeczności,

promocja dziennikarstwa wśród społeczności LGBT,

promocja różnorodnych form dziennikarskich poza wielkimi ośrodkami miejskimi,

nakreślenie sytuacji społeczności LGBT poza dużymi ośrodkami miejskimi,

publikacja tekstów i materiałów na platformie queer.pl.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Queermedia.pl.
1.3. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu jest portal queer.pl.
1.4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.queer.pl.
2. KRYTERIA OCENIANIA
2.1. Konkurs skierowany jest do każdej chętnej osoby powyżej 16 roku życia, dla której
tematyka LGBT oraz sojusznicza nie jest obca. Nadsyłane i zgłaszane teksty oraz
materiały muszą dotyczyć zagadnień wokół społeczności LGBT w mniejszych
ośrodkach miejskich (mniej niż 100 tys. mieszkańców).
2.2. W Konkursie nie mogą brać pracownicy portalu queer.pl i jego współpracownicy.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w wersji elektronicznej
tekstu lub materiału:

który spełnia wymagania związane z tematem konkursu,

napisanego/nakręconego w języku polskim (lub z tłumaczeniem),

zgodnego z wymaganiami technicznymi oraz formalnymi oraz

nienagradzanego i niepublikowanego nigdzie wcześniej – zarówno w Internecie,
jak i w wersji drukowanej.
2.4. Organizatorzy konkursu dają swobodę w wyborze formy tekstu, doceniona będzie
różnorodność form multimedialnych, jak i ich oryginalność, kreatywność, ale też
poprawność językowa.
2.5. Nadesłane prace konkursowe muszą być wolne od praw autorskich osób trzecich.
2.6. Do pracy dołączone musi być oświadczenie o samodzielnym napisaniu/stworzeniu
tekstu/materiału i jego autorstwie.
2.7. Prace, które okażą się plagiatem, kopią lub fragmentem tekstów osób trzecich nie
wezmą udziału w konkursie.
2.8. Nadesłane prace oceniane będą przez redakcję portalu queer.pl.
2.9. Wymagania techniczne:

tekst nie dłuższy niż 5 stron znormalizowanego druku (parametry marginesów:
2,5, interlinia: 1,5 wiersza, czcionka: Times New Roman w rozmiarze 12, format
RTF, DOC, HTML lub ODT),






zdjęcia w formacie JPG o minimalnej szerokości 1280 pikseli,
filmy w formacie MP4 o minimalnej rozdzielczości 720p.
dźwięki w formacie MP4 lub MP3.
załączniki powyżej 1 MB należy umieścić na chmurze (np. weTransfer, Google
Drive, Dropbox) i przesłać odnośnik do nich.
Nadesłane prace oceniane będą przez redakcję portalu queer.pl.

3. PRZEBIEG KONKURSU:
3.1. Prace należy przesłać na adres mailowy: redakcja@queer.pl, do 10 września 2017
roku. Z dopiskiem „Konkurs QUEERTY”.
3.2. Należy dołączyć formularz danych osobowych:

tytuł tekstu,

imię i nazwisko (lub opiekunowie prawni w przypadku osób niepełnoletnich), albo
pseudonim w przypadku osób pełnoletnich, które chcą zachować anonimowość.

adres,

numer telefonu,

adres e-mail,

datę urodzenia.
3.3. Prace doręczone Organizatorowi po określonym w Regulaminie terminie nie wezmą
udziału w Konkursie.
3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w dniu 30 września 2017 roku.
4. NAGRODY:
4.1. I nagroda: nagroda pieniężna 600,00 PLN oraz dwie książki ufundowane przez
wydawnictwo Krytyki Politycznej.
4.2. II nagroda: nagroda pieniężna 300,00 PLN oraz dwie książki ufundowane przez
wydawnictwo Krytyki Politycznej.
4.3. III wyróżnienia: dwie książki ufundowane przez wydawnictwo Krytyki Politycznej.
5. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH I OSOBOWYCH
5.1. Poprzez udział w konkursie Organizator Konkursu rozumie zgodę Uczestnika na
nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem
praw autorskich.
5.2. Zgoda, o której mowa w punkcie 5.1 powinna zostać wyrażona w osobnym pliku
nadesłanym wraz z tekstem lub materiałem. Oświadczenie znajduje się w osobnym
pliku, dołączonym do opisu konkursu na stronie queer.pl.
5.3. Dane uczestników będą przetwarzane w zgodzie z zasadami określonymi w ustawie o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu prac
niespełniających wymogów Regulaminu.
6.2. Zgłoszenie tekstów do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków, o
których mowa w niniejszym Regulaminie.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa
wynikające z Kodeksu Cywilnego.
6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

