
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„Blask fantastyczny”

w kategoriach prozy autorskiej i fan fiction

§1
Organizatorem konkursu jest pilski konwent gier i fantastyki „Pilkon” z siedzibą w „Chaos

Games”, ul. 11 Listopada 10, 64-920 Piła.

§2
Konkurs przeznaczony jest dla osób których zawód/profesja nie jest związana bezpośrednio

z pisarstwem. 

§3
Tematyka  konkursu  obejmuje  twórczość  literacką  dotyczącą  szeroko  pojętej  fantastyki.

Zgłaszane utwory mogą być zarówno autorskie – z własnym światem przedstawionym, jak również
fan fiction – tworzonymi na podstawie literatury fantastycznej, komiksów, gier, filmów, seriali lub
seriali animowanych, z wykorzystaniem gotowych bohaterów, realiów i innych elementów świata
przedstawionego.

§4
Do  konkursu  przyjmowane  są  opowiadania,  miniatury,  nowele  i  inne  formy  prozy   –

objętość utworu do 6 stron A4 (font Times New Roman, rozmiar 12, standardowy margines 2,5,
nagłówek i stopka 1,5, standardowa interlinia 1,0). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu
tylko jedno opowiadanie autorskie i/lub jedno opowiadanie fan fiction. Zgłoszone prace nie mogą
być wcześniej nagradzane ani w żadnej formie publikowane.

§5
Prace konkursowe – zarówno autorskie, jak i fan fiction – muszą spełniać następujące kryteria

tematyczne:
a) w opowiadaniu musi pojawić się jeleń – maskotka konwentu, w ramach którego odbywa się

konkurs,
b) tematyka opowiadania musi mieścić się w konwencji fantastycznej,

§6
Prace  konkursowe  należy  przesyłać  na  adres  email  konkurs@pilkon.pl,  w  temacie

wiadomości wpisując „Blask fantastyczny”, imię i nazwisko autora, wiek oraz tytuł nadesłanego
utworu. Załączone pliki powinny mieć format .pdf, .docx, .doc. lub .odt i zawierać imię i nazwisko
autora oraz tytuł. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia, do godz. 23:59.

§7
Niespełnienie  wymogów  formalnych  wymienionych  w  §4-6  będzie  skutkowało

dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

§8
Z otrzymanych zgłoszeń zostaną wyłonione i nagrodzone  cztery zwycięskie prace – trzy

miejsca  w  kategorii  prozy  autorskiej  oraz  jedno  miejsce  w  kategorii  fan  fiction. Komisja
konkursowa dokona oceny prac pod względem spełnienia kryteriów tematycznych podanych w §5,
walorów  literackich,  poprawności  językowej  i  gramatycznej,  oryginalności  i  sposobu  kreacji
bohaterów  oraz  świata  przedstawionego,  a  w  przypadku  fan  fiction  –  również  zgodności  
z kanonem, w którym osadzono utwór.
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§9
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniach 9-10 września podczas

pilskiego  konwentu  gier  i  fantastyki  „Pilkon”,  w  budynku  Uniwersytetu  Adama  Mickiewicza  
w Pile, ul. Kołobrzeska 15. O dokładnej porze ogłoszenia wyników Organizator będzie informował
na fanpage’u oraz stronie internetowej konwentu „Pilkon”.

§10
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. W ramach dodatkowej formy

nagrodzenia  laureatów  Organizatorzy  opublikują  wyróżnione  prace  na  fanpage’u  i  stronie
internetowej konwentu „Pilkon”.

§11
Komisja  konkursowa  zastrzega  sobie  prawo  do  nieprzyznania  nagród  i  wyróżnień  oraz

dokonania dowolnego podziału miejsc i przewidzianych nagród rzeczowych.

§12
Wszyscy  uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  wykorzystywanie  ich  prac  w różnych

materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikowania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje
itp.) w celu związanym z działalnością lub promocją Organizatora. Uczestnicy konkursu wyrażają
zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

§13
Uczestnik nadsyłając pracę oświadcza równocześnie,  że do każdego załączonego utworu

przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz że załączone utwory są wynikiem jego
własnej twórczości i nie zawierają niedozwolonych zapożyczeń z prac osób trzecich. Jednocześnie
Uczestnik  wyraża  zgodę  na  publikację  swojej  pracy  na  fanpage’u  oraz  stronie  internetowej
konwentu  „Pilkon”,  a  także  na  poprzedzające  publikację  wprowadzenie  niezbędnych  poprawek
korektorskich w jego utworze.

§14
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  treść  oraz  wydźwięk pracy konkursowych,

przy  czym  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnego  odrzucenia  prac  niezgodnych  z  kulturą  
i dobrymi obyczajami, jak również utworów naruszających dobro osób trzecich.

§15
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte

w regulaminie rozstrzyga Organizator.

§16
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


