Regulamin konkursu „Prawa reprodukcyjne w Polsce w latach
1989-2010 - konkurs”

§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące przebiegu, uczestnictwa i rozstrzygania
konkursu „Prawa reprodukcyjne w Polsce w latach 1989-2010 - konkurs”, który został
ogłoszony na stronie: www.genderstudies.pl , i który jest organizowany przez Podyplomowe
Gender Studies IBL PAN,

Fundację Gender Center, Federację na Rzecz Kobiet i

Planowania Rodziny oraz kwartalnik „Zadra”.
2. Ogłoszenie konkursowe dotyczy tekstów przedstawiających wybrane problemy z zakresu
praw reprodukcyjnych w Polsce w latach 1989-2010 o objętości 18000 - 36000 znaków ze
spacjami.
3. Jury konkursu stanowią: dr Katarzyna Nadana, dr Monika Rudaś-Grodzka, Wanda
Nowicka, Beata Kozak,
4. Koordynatorką konkursu jest Grażyna Latos.
5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pisząc na adres:
genderstudies@ibl.waw.pl

§ 2.
1. Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
a) Konkurs – konkurs, który zgodnie z § 1 podlega postanowieniom niniejszego regulaminu;
b) Uczestnik konkursu – osoba, która zgłosiła swój udział w konkursie.

§ 3.
1. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2011r. i będzie trwał do 31.07.2011r. Ogłoszenie wyników
nastąpi nie później niż 12.09.2011r.
2. Nagrodą w konkursie jest bezpłatny udział w kursie Gender Mainstreaming o wartości
1400zł oraz publikacja zwycięskiego tekstu w „Zadrze”. Nagrody nie można wymienić na jej
równowartość w gotówce, ani na żadne inne dobra. Sposób przekazania nagrody zostanie
ustalony z osobą do niej wytypowaną.
3. Osoba, która zostanie wytypowana do nagrody przenosi na organizatorów konkursu
autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego tekstu, w szczególności wyłączne prawo do
opublikowania dzieła i jego rozpowszechniania.

§ 4.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego
regulaminu.
2. Zgłoszeniu udziału w konkursie powinno towarzyszyć wykonanie zadania konkursowego.
Zadanie konkursowe przesyła się wysyłając e-mail na adres genderstudies@ibl.waw.pl w
trakcie trwania konkursu.
3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy z wyjątkiem koordynatorki konkursu oraz osób
zasiadających w jury.
4. Osoba, która zostanie wytypowana do nagrody, zobowiązana jest podać koordynatorce
konkursu swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz inne dane niezbędne dla
dopełnienia formalności związanych z przekazaniem nagrody.
5. Dane nagrodzonego uczestnika zostaną wykorzystane w zakresie, jaki będzie niezbędny
dla dopełnienia formalności związanych z przekazaniem uczestnikowi konkursu należnej mu
nagrody. Oprócz tego koordynatorka konkursu poda do publicznej wiadomości imię i
nazwisko nagrodzonego uczestnika.

§ 5.
1. Ponieważ zadanie konkursowe polega na najlepszym wykonaniu określonego dzieła,
nagroda należy się uczestnikowi konkursu, którego dzieło zostało ocenione najwyżej.
2. O wyborze zwycięscy konkursu decyduje jury. Decyzja jury jest ostateczna i nie
przysługuje odwołanie od niej.
3. Uczestnikowi konkursu nie wolno zgłosić do konkursu dzieł, które będąc utworami w
rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), nie są przedmiotem jego wyłącznych i nieograniczonych
praw autorskich.. Uczestnik konkursu, który naruszy to postanowienie, będzie obowiązany
naprawić wszelkie szkody, jakie poniesie przez to organizator konkursu.

§ 6.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu, czyli 01.03.2011 roku.

