
Regulamin

Konkursu Topielczego #1

na

WAKACYJNY REPORTAŻ Z KONCERTU 
lub innego wydarzenia muzyczno-artystycznego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się niniejszy konkurs 

§2
1. Organizatorem konkursu jest Amatorski portal literacki TOPIELEC.COM
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej.

II. UCZESTNICY I CELE KONKURSU

§3
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w wyznaczonym terminie nadeśle pracę o 

odpowiedniej tematyce.
2. Nie zezwala się na artykuły autorstwa kilku osób.

§4
1. Cel konkursu:

a) promowanie osób ciekawych świata, otwartych na muzykę, którzy swoją pasją potrafią zarazić 
innych 
b) prezentacja ciekawych wydarzeń muzycznych i artystycznych ;
c) wzbogacenie treści polskiego internetu w amatorskie materiały opisujące w intrygujący i 
nietuzinkowy sposób świat przez pryzmat muzyki;

III.WARUNKI KONKURSU

§5
1. Konkurs trwa od 15 lipca do 15 września 2008r.
2. Prace na konkurs należy nadsyłać na adres e-mail: konkurs1@  TOPIELEC.COM      do dnia 15 

września 2008r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 września 2008r. Wyniki zostaną oficjalnie 

opublikowane na łamach serwisu TOPIELEC.COM
4. Każdy uczestnik może przesłać jeden lub więcej artykułów. 
5. Jeden utwór może zostać wyróżniony tylko jedną nagrodą. 
6. W razie nadesłania przez tę samą osobę większej ilości utworów w jednym zgłoszeniu, każdy z 

tych utworów ma szansę na wyróżnienie nagrodą.
7. Osoby biorące udział w konkursie mogą oprócz imienia i nazwiska, podać swój nick.
8. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem 

konkursu oraz zaakceptowaniem wszystkich jego punktów.
9. Warunkiem przyjęcia artykułu jest:

a) nadesłanie pracy w terminie;
b) prace należy przesyłać w formie elektronicznej, w postaci załącznika – dokument MS Office 
(.doc), dokument OpenOffice (.odt) lub uniwersalny Rich Text Format (.rtf)
c) objętość pracy konkursowej nie powinna przekraczać 4 stron sformatowanego maszynopisu 

mailto:konkurs1@topielec.com
mailto:konkurs1@topielec.com


(1800 znaków na jednej stronie).
10. Uczestnik konkursu składając swój artykuł:

a) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do artykułu i przenosi je na serwis 
TOPIELEC.COM w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz 
dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki serwis TOPIELEC.COM uzna za stosowny dla 
prawidłowej realizacji założeń konkursu;
b) oświadcza, że artykuł nie został uprzednio nigdzie opublikowany;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, i/lub nick 
(należy podać choćby jedno do publikacji artykułu na łamach TOPIELEC.COM. Imię i nazwisko 
można zastrzec, jednak zwycięzca musi je podać, razem z innymi danymi, w celu umożliwienia 
przesłania nagrody pocztą.

11. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu kosztów 
wynikających z przygotowań artykułu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nienagrodzonych oraz niewyróżnionych 
artykułów.

13. W przypadku sporu co do autorstwa wyróżnionego utworu, osoba, która rości sobie prawo do 
nagrody, jest obowiązana udowodnić, że przysługują jej prawa autorskie do tego utworu.

IV. KRYTERIA OCENY

§6
1. Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć:

a) Zawartość merytoryczna nadesłanego materiału oraz jego przydatność praktyczna.
b) Sposób przedstawienia zagadnienia, w tym słownictwo, błędy ortograficzne i składniowe, 
dostosowanie poziomu języka do odbiorcy. 
c) Oryginalność treści.

§7
1. Jury ma prawo nie przyjąć artykułów niezwiązanych z tematyką konkursu, zawierających rażące 

błędy merytoryczne, bądź propagujące treści niezgodne z prawem, rasistowskie, niemoralne i 
nieetyczne.

V. NAGRODY

§8
1. Spośród nadesłanych artykułów, jury wyłoni zwycięzców.
2. Kontakt ze zwycięzcami konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem adresu e-mail, z 

którego została wysłana nagrodzona publikacja. 
3. Organizator nie jest zobowiązany do imiennego powiadamiania każdej osoby uczestniczącej w 

konkursie o jego wynikach.
4. Nagrodami w konkursie są:

I nagroda: 
● 2 bilety na koncert zespołu LADYTRON, który odbędzie się w Krakowie w dniu 18 października 

2008 (sobota) w Klubie Studio
● opublikowanie pracy na łamach TOPIELEC.COM

Wyróżnienia: 
● opublikowanie pracy na łamach TOPIELEC.COM

5. Do nagród w niniejszym konkursie mogą mieć zastosowanie przepisy art. 21.1 pkt 68 ustawy z 
dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 90 z 1993 r., poz.461 z 
późn. zm.).

6. Płatnikiem podatku od wartości otrzymanych nagród jest Organizator. Nagrodzone uczestniczki 
i uczestnicy konkursu na wezwanie Organizatora zobowiązane są do niezwłocznego nadesłania 
na wskazany przez Organizatora adres, danych potrzebnych do złożenia odpowiedniej deklaracji 
w Urzędzie Skarbowym oraz do uiszczenia zryczałtowanej zaliczki na podatek dochodowy od 



wartości otrzymanej nagrody. 

§9
1. Organizator będzie wysyłał nagrody na własny koszt w terminie 7 dni od dnia opublikowania 

listy nagrodzonych Uczestników.
2. Nagrody będą wysyłane przesyłka zwykła na adres wskazany przez Uczestnika przy rejestracji.
3. W przypadku, gdy przesyłka z nagroda zostanie zwrócona do Organizatora Uczestnik traci 

prawo do nagrody. 
4. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych 

adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firmy 

kurierskiej lub poczty, w tym opóźnienie, niedoręczenie prawidłowo nadanej przesyłki 
zawierającej nagrodę lub zniszczenie lub uszkodzenie takiej przesyłki.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§10

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.TOPIELEC.COM
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie 

obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie 
www.TOPIELEC.COM

3. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników jest ograniczona do wysokości 
wartości nagród rzeczowych wymienionych w par 8.4 powyżej.

4. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sad 
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.


