
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Nieporządek w chaosie " 

 

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Nieporządek w chaosie ", zwanego dalej Konkursem,  jest Polskie 

Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce" - Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach 

(w skrócie: Radio Kielce S.A.), przy ul. Radiowej 4, 25-317 Kielce, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000124925, NIP 6570235795, tel. 41 36 81 200, 

zwane w dalszej części "Organizatorem". 

 

2. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Katarzyna Prędotka, tel. 41 36 30 503, 

e-mail: pokolenie.m@radio.kielce.pl. 

 

       3.   Konkurs ma charakter regionalny, skierowany jest do osób między 16 a 23 rokiem życia; 

 

4. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób fizycznych, zamieszkałych na 

terenie województwa świętokrzyskiego, spełniających wymagania nałożone niniejszym 

regulaminem. 

 
 
 

  § 2.  OPIS KONKURSU 

1. Konkurs nosi tytuł  „Nieporządek w chaosie” zaczerpnięty z wiersza Marcina Świetlickiego. 

 

2. „Nieporządek w chaosie” to całoroczny, regionalny konkurs literacki. Konkurs ma charakter 

cykliczny, nagrody przyznawane są raz w miesiącu. Celem głównym konkursu jest 

dostrzeżenie młodych osób z talentem pisarskim z regionu świętokrzyskiego i jednocześnie 

zachęta do dalszej pracy twórczej.  

 

3. Nagrody za dany miesiąc przyznawane będą najpóźniej do 10 dnia miesiąca następnego. 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnik Konkursu musi spełnić następujące warunki : 

a. mieć ukończone 16 lat  

b. wysłać zestaw składający się z trzech utworów literackich na adres: 

pokolenie.m@radio.kielce.pl w terminie do końca każdego miesiąca; 

c. spełniać wymaganie literackie zawarte w § 4 regulaminu;  

d. uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy; 



e.  w danym miesiącu uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zestaw składający się z trzech 

oryginalnych utworów literackich; 

f. Jeden zestaw może być przysłany tylko raz tj. nie można zgłosić ponownie zestawu 

składającego się z tych samych, zgłoszonych już utworów literackich.  

 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie  

ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku   
przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we 
wspólnym pożyciu. 

 
3. Wysłanie zestawu utworów literackich jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie utworu na 

stronie internetowej Organizatora, publikacji utworu w materiałach marketingowych, a także w 
zbiorowym wydawnictwie, wszystkich nagrodzonych utworów, jeżeli organizator zadecyduje o 
jego powstaniu. 

 
4. Zestaw utworów należy wysłać na adres: pokolenie.m@radio.kielce.pl , w tytule maila winno być 

umieszczone imię i nazwisko uczestnika. Plik zawierający zgłaszane utwory literackie powinien 
być zapisany w programie Microsoft Word, natomiast w treści wiadomości należy umieścić swoje 
dane osobowe tj.: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu 
kontaktowego a także adres e – mail. 

 
5. Uczestnik Konkursu, zgłaszając utwory, oświadcza, iż nie narusza praw własności intelektualnej 

osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. Uczestnik  jest odpowiedzialny 
wobec Organizatora za wszelkie wady prawne i za ewentualne roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej dotyczące przesłanych utworów. W 
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
własności intelektualnej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą 
dochodziły osoby trzecie w stosunku do Organizatora, zwalniając Organizatora od wszelkich 
zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 
 

6. Jedyną formą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zestawu utworów literackich zgodnie z 
wszystkimi warunkami Regulaminu.  

 
7. Utwory przesłane po terminie lub niespełniające wymogów regulaminowych – będą 

dyskwalifikowane.  
 

§ 4. WYMAGANIA LITERACKIE 

a.  czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15, akapit 2,5;  

b.  imię i nazwisko autora powinno być umieszczone w tytule maila, nazwie przesyłanego pliku 

oraz nad tytułem utworu – w prawym, górnym rogu strony A4; 

c. utwór konkursowy musi spełniać wymogi zarówno danego miesiąca, jak i wpisywać się w 

definicję  gatunku literackiego, którego aktualnie dotyczy Konkurs. Formą literacką jakiej 

będzie dotyczył.  

 



 
 

 

§ 5. PRZEBIEG KONKURSU, JURORZY i NAGRODY 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie Radia Kielce wybranych 

przez siebie utworów nadesłanych na konkurs. 
 

2. Nazwiska zwycięzców  Konkursu – zdobywców trzech pierwszych nagród w danym miesiącu, 
zostaną opublikowane na stronach internetowych www.radio.kielce.pl  oraz ogłoszone na 
antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni "Radio Kielce" S.A., zaś zwycięzcy zostaną 
powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej  i telefonicznie. 
 

3.  Oceny nadesłanych utworów dokona 3-osobowe jury powołane przez Organizatora;  
 

4. W każdym miesiącu jury wybiera 3 najlepsze zestawy utworów, jury może przyznać nagrodę 
specjalną.  Procedura wyłaniania Laureata jest protokołowana. 

 
5. Autorzy 3 najlepszych zestawów utworów literackich otrzymają upominki od Radia Kielce, 

każdorazowo będą ogłaszani na antenie Radia Kielce i na stronie internetowej 
www.radio.kielce.pl przez czas trwania Konkursu. Nagrodą za pierwsze miejsce jest 
publikacja zwycięskich utworów w Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim, wydawanym przez 
Związek Literatów Polskich – oddział w Kielcach.  
 

6. Utwory laureatów mogą być publikowane na stronie pod pseudonim literackim określonym 
przez ich autora. 

 
7.  Organizator i Fundatorzy nagród nie dopuszczają możliwości zamiany nagrody   na 

ekwiwalent pieniężny.  
 

8. Po odbiór nagrody Laureaci  Konkursu zgłoszą się na miejsce ustalone i wskazane przez 
Fundatorów. Odbiór nagrody odbywa się na koszt laureata. Nie stawienie się przez Laureata 
po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie skutkować będzie przekazaniem jej do decyzji 
Organizatora Konkursu i Fundatorów nagród. 

 

§ 6.  WYKORZYSTANIE  PRZSŁANYCH  ZESTAWÓW UTWORÓW  LITERACKICH  I OCHRONA PRAW 

OSOBOWYCH 

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie zestawu 
utworów literackich  (z imieniem i nazwiskiem jego autora) bez ograniczenia terytorialnego 
oraz na czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji: 

 
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
 

b. rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz 
sieci szerokiego dostępu (Internet); 

 



c. użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy; 
 

d. publiczne nadawanie, wystawianie lub wyświetlenie; 
 

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

§ 7.  PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach 
internetowych www.radio.kielce.pl. 
 

2. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej: 
www.radio.kielce.pl. 
 

3. Radio Kielce” SA zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także odwołania 

Konkursu bez podania przyczyn. 

 

4.  Dokonując zgłoszenia do Konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.  

 

5. W przypadku uczestnictwa w Konkursie osób niepełnoletnich, zgłoszenia do Konkursu                    

i akceptację zasad zawartych w Regulaminie wyrażają przedstawiciele ustawowi lub 

opiekunowie osoby małoletniej. 

 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres, wiek) na potrzeby związane z przebiegiem niniejszego Konkursu, w tym na antenie 

„Radia Kielce”  oraz zamieszczenie ich wizerunku na stronie internetowej „Radia Kielce”. 

 

7.  „Radio Kielce” S.A. ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału       

w nich (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęto 

uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem. 

 

8.  „Radio Kielce” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród 

rzeczowych. 

 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 
 


