
Regulamin Konkursu Literackiego „Nadszaniec Fantastyki” 

§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu 

1. Organizatorem VIII Edycji Konkursu Literackiego „Nadszaniec Fantastyki” jest Zamojskie 

Stowarzyszenie Kulturalne „Czerwony Smok” i Sekcja Literacka tegoż stowarzyszenia. 

2. Termin składania prac do 31 sierpnia 2018 roku. 

§ 2 Warunki i Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może byd każda osoba fizyczna, która do 31 sierpnia 2018 roku 

prześle opowiadanie własnego autorstwa spełniające warunki konkursu. 

2. Długośd pracy nie powinna przekroczyd 2 stron A4 czcionką Times New Roman 12. Tekst 

może byd częścią większej pracy, jednak poza zgłoszonym tekstem reszta tej pracy nie będzie 

brana pod uwagę. 

3. Wymagany format pliku z tekstem to: .doc 

4. Każdy Autor może nadesład tylko jeden utwór, który musi stanowid od początku do kooca 

oryginalną twórczośd osoby biorącej udział w Konkursie, nie może byd obciążony prawami 

ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej 

swojej części stanowid plagiatu, byd kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. 

Utworami konkursowymi nie mogą byd teksty, które w całości lub we fragmentach były 

publikowane w którymkolwiek z mediów. 

5. Wraz z pracą należy wysład następujące informacje: 

- Imię "Ksywkę" Nazwisko 

 - Miejsce zamieszkania 

- Wiek 

- Numer kontaktowy 

6. Tekst mający formę opowiadania w postaci elektronicznej należy przesład na adres mailowy: 

nadszaniecfantastyki@op.pl 

§ 3 Cel Konkursu i tematyka prac 

1. Celem Konkursu jest promowanie utalentowanych polskich debiutantów oraz propagowanie 



idei czytelnictwa poprzez publikację wyróżnionych tekstów. 

2. Tematyka pracy powinna byd powiązana z konwencją Zamojskich Spotkao z Fantastyką. W 

tym roku ZSzeF odbywają się pod szyldem ogólnofantastycznym. 

§ 4 Nagrody 

1. Publikacja w internetowym fanzinie „Impreator” oraz w informatorze konwentowym. 

3. Puchar Czerwonego Smoka 

2. Pakiety Książkowe 

Dla Zwycięzców Konkursu czekają książki różnych wydawnictw autorstwa polskich i 

zagranicznych autorów z duża gamą tytułów i gatunków fantastyki.  

3. Koszulka konwentowa 

4. Darmowe wejściówki na konwent 

5. Inne nagrody rzeczowe 

Odbiór nagrody wyłącznie na ZSZeF 2018. Organizatorzy nie są zobowiązani do przekazania 

nagród inną drogą niż przez odbiór osobisty. 

§ 5 Postanowienia koocowe 

1. Oceny prac i wyłonienia zwycięzcy podejmie się Jury wyłonione z organizatorów Zamojskich 

Spotkao z Fantastyką i Sekcji Literackiej Czerwonego Smoka 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania i edycji wysłanych 

utworów w informatorze konwentowym, fanzinie klubowym oraz w prasie. 

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wyniku konkursu po upływie terminu składania 

prac. 

4. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich 

danych osobowych w publikacjach i komunikatach dotyczących wyników 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie do terminu składania prac. 

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 


