
Regulamin konkursu: Misja – książka! - Ogólnopolski turniej literacki dla szkół 
ponadpodstawowych – edycja 2016/17 

 

 1. Organizatorami konkursu Misja – książka! - Ogólnopolskiego turnieju literackiego dla szkół 

ponadpodstawowych – edycja 2016/17 zwany dalej „Konkursem” są Fundacja Nowoczesna Polska i 

Ridero IT Publishing Sp. z o. o. zwani dalej „Organizatorami”. 

 

 2. Celem Konkursu jest promowanie twórczości literackiej oraz nowoczesnych sposobów jej 

rozpowszechniania. Przedmiotem prac konkursowych jest książka przygotowana w całości 

i samodzielnie przez uczestników Konkursu – począwszy od utworzenia treści aż po techniczne 

przygotowanie książki do profesjonalnego opublikowania w formie elektronicznej lub drukowanej.  

 

 3. Uczestnikami Konkursu zwanymi dalej „Uczestnikami” mogą być szkoły ponadpodstawowe. 

 

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

 

 5. Uczestnictwo w Konkursie polega na: 

(a) zorganizowaniu jednej lub więcej drużyn (zwanych dalej „Drużynami”) składających się z od 3 

do 10 uczniów danej szkoły pod opieką nauczyciela (np. polonisty lub bibliotekarza, zwanego dalej 

„Opiekunem”); 

(b) zgłoszeniu przez Opiekuna w imieniu Uczestnika zbioru lub zbiorów opowiadań stworzonych w 

ramach drużyny lub drużyn pod opieką Opiekuna (zwanych dalej „Zbiorem” lub „Zbiorami”). 

 

 6. Zgłoszenia uczestnictwa oraz zgłoszenia Zbiorów do rywalizacji w Konkursie dokonuje się za 

pośrednictwem strony internetowej www.ridero.eu/pl/konkurs/ zwanej „Serwisem”. W ramach 

zgłoszenia uczestnictwa, Opiekun otrzymuje możliwość utworzenia Zbioru oraz jego samodzielnego 

składu w Serwisie. 

 

 7.  Zgłaszany gotowy Zbiór powinien być opatrzony następującymi metadanymi: 

(a) nazwa i adres Uczestnika; 

(b) nazwa Zespołu; 

(c) temat wiodący Zbioru; 

(d) tytuł Zbioru; 

(e) imię i nazwisko Opiekuna prowadzącego dany Zbiór; 

(f) adres e-mail Opiekuna prowadzącego dany Zbiór; 

(g) imiona i nazwiska autorów wraz z numerem klasy; 

(h) informacja o udzieleniu przez osoby uprawnione wolnej licencji Creative Commons Uznanie 

autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL do opowiadań. Treść licencji dostępna jest pod 

adresem:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl. 

 

 8. Podczas zgłoszenia uczestnictwa wymagane jest również podanie adresu e-mail i telefonu 

kontaktowego do Opiekuna. 

http://www.ridero.eu/pl/konkurs/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl


 

 9. Zbiór powinien spełniać następujące parametry: 

(a) nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 opowiadań w Zbiorze; 

(b) długość pojedynczego opowiadania od 1800 do 18000 znaków ze spacjami; 

(c) objętość całego Zbioru od 5400 do 180000 znaków ze spacjami; 

(d) nie więcej niż 50 grafik w jednym Zbiorze. 

 

 10. Opiekun może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden Zbiór. Uczestnik może wystawić do Konkursu 

więcej niż jedną Drużynę. Każda Drużyna może mieć tylko jednego Opiekuna. Członek drużyny może 

być autorem tylko jednego opowiadania w zgłoszonych do Konkursu Zbiorach. Autorzy nie muszą 

być uczniami jednej klasy jednak wszyscy muszą być uczniami Uczestnika. Opowiadania zawarte w 

Zbiorze nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. Dane opowiadanie może występować tylko 

w jednym Zbiorze zgłoszonym do Konkursu.  

 

 11.Opowiadania w danym Zbiorze musi łączyć wspólny temat wiodący. Tematy mogą być dowolne, a 

Organizator może przygotować listę przykładowych tematów wiodących do wyboru. Treść ani 

tematyka opowiadań nie może jednak naruszać powszechnie obowiązującego prawa, praw innych 

osób, ani dobrych obyczajów. 

 

 12.Każdy Zbiór i zawarte w nim opowiadania muszą stanowić indywidualną i oryginalną twórczość osób 

wskazanych przez Uczestnika jako ich autorzy. Prawa autorskie do Zbioru i opowiadań nie mogą być 

obciążone na rzecz osób trzecich w sposób powodujący, że korzystanie z nich zgodnie z licencją 

Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 PL będzie stanowiło 

naruszenie praw tych osób. 

 

 13.Ocena prac zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: 

(a) etap pierwszy – wybór TOP 50 Zbiorów przez głosowanie publiczne na stronie internetowej 

Konkursu, na której będą wyświetlane wszystkie skutecznie zgłoszone Zbiory według rankingu 

popularności; 

(b) etap drugi – wybór laureatów - ocena TOP 50 Zbiorów wybranych w etapie pierwszym przez 

pięcioosobowe Jury wybrane przez Organizatorów. 

 

 14.Każdy członek Jury będzie dokonywał oceny w następujący sposób: 

(a) ocena każdego Zbioru jako całości poprzez przyznanie punktów składowych za: 

 i. tematykę, wartość literacką opowiadań w skali od 1 do 5 pkt,  

 ii. jakość i estetykę publikacji - okładkę, typografię, ilustracje, kompozycję, czcionki, styl 

publikacji w skali od 1 do 5 pkt; 

(b) wybór jednego najlepszego opowiadania, biorąc pod uwagę jego zawartość literacką wg. kryterium 

członka Jury. 

 

 15.Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach: 

(a) Kategoria Główna: nagroda za Najwyżej punktowany Zbiór poprzez zsumowanie punktów 

oddanych na Zbiór przez każdego z pięciu członków Jury. 6 laureatów (1 Złoty Zbiór, 2 Srebrne i 

3 Brązowe); 

(b) Kategoria Specjalna: nagrody za Najlepsze opowiadanie. Dla 5 laureatów – wybranych przez Jury. 



 

 16.W przypadku nierozstrzygającej punktacji ocenianych Zbiorów - ostateczny wybór laureatów przez 

Jury zostanie dokonany w drodze głosowania. Przy czym w przypadku równej liczby głosów, głos 

przewodniczącego jest rozstrzygający. 

 

 17.Jury przyzna nagrody ufundowane przez Organizatorów o łącznej wartości (włączając w to ewentualne 

obciążenia podatkowe) co najmniej 10 000 zł. 

 

 18.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 stycznia 2017 r. na stronie Konkursu pod 

adresem www.ridero.eu.pl/konkurs. 

 

 19.Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres jednego z 

Organizatorów bądź adres e-mail konkurs@ridero.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane 

reklamującego umożliwiające jego identyfikację, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z 

uzasadnieniem. Reklamacje Organizatorzy rozpatrują niezwłocznie. O wyniku reklamacji reklamujący 

zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu. 

 

 20.Konkurs trwa od 15 września 2016 do 31 stycznia 2017. 

 

 21.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, a także osoby, którym powierzono 

określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. W Konkursie nie mogą 

również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich 

małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

 22.Uczestnik – w zakresie przysługujących mu ewentualnie praw do Zbioru wyraża zgodę, a w zakresie 

praw przysługującym autorom opowiadań i pracownikom Uczestnika, jest zobowiązany zapewnić, 

aby osoby te (lub ich przedstawiciele ustawowi – gdy dotyczy) wyraziły zgodę na korzystanie ze 

Zbioru i należących do niego opowiadań zgodnie z  postanowieniami wolnej licencji Creative 

Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach. 

 

 23.Uczestnik jest również zobowiązany zapewnić, aby autorzy opowiadań i pracownicy Uczestnika (lub 

ich przedstawiciele ustawowi – gdy dotyczy) wyrazili zgodę na nagrywanie i następnie 

rozpowszechnianie ich wizerunków w celach promocyjnych. 

 

 24.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane przetwarzane są w celu 

przeprowadzenia Konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie 

danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej 

danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej 

danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec 

przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. 

http://www.ridero.eu.pl/konkurs
mailto:konkurs@ridero.pl

