
REGULAMIN 

Konkursu pod nazwą „Akademia Opowieści” 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 

(00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał 

zakładowy 47.665.426,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44. 

 

2. Fundatorem nagród pieniężnych w Konkursie jest Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr 

NN” z siedzibą w Lublinie ul. Grodzka 21 (20-112 Lublin); NIP 946-21-19-912; 

REGON 430939371 

 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 15 lat, które nie zostały 

pozbawione zdolności do czynności prawnych zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani 

Fundatora, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, ani małżonkowie 

wstępnych, zstępnych ani rodzeństwa pracowników Organizatora. 

 

4. Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie nadesłanie opowiadania na temat: 

„Najważniejszy człowiek w moim życiu” (dalej Opowiadanie) wyrażone w liczbie do 

8.000 znaków (ze spacjami), w terminie od 12 stycznia do 31 marca 2017 r. za 

pośrednictwem formatki dostępnej na stronie internetowej 

Wyborcza.pl/akademiaopowiesci, przy czym w formatce należy wypełnić wszystkie 

wymagane pola.  

 

5. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedno Opowiadanie. W razie nadesłania 

większej liczby Opowiadań, do Konkursu dopuszczone będzie tylko jedno - najwyżej 

ocenione przez Kapitułę. 

 

6. Opowiadania zostaną ocenione przez kapitułę wybraną przez Organizatora, składającą 

się z łącznie 5-ciu osób pod przewodnictwem Włodzimierza Nowaka. 

 

7. Kapituła wybierze 3-ech zwycięzców - uczestników, którzy, w ocenie kapituły prześlą, 

najciekawsze i najlepiej skomponowane Opowiadania. Kapituła ogłosi wyniki  - 

zwycięzców nie później, niż 30 kwietnia 2017 r. na łamach dodatku do Gazety 

Wyborczej pt. „Duży Format” oraz na stronie internetowej oraz w serwisie 

Wyborcza.pl/akademiaopowiesci. Nadto Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami, 

w celu ustalenia sposobu realizacji prawa do nagrody. Kapituła może ponadto 

wyróżnić, biorąc pod uwagę walory artystyczne, prace nadesłane przez innych 

uczestników (poza zwycięzcami), które zostaną opublikowane w „Dużym Formacie” 

lub w serwisie Wyborcza.pl/akademiaopowiesci. Decyzje Kapituły są subiektywne, 

ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 

 

8. Trzem wybranym przez kapitułę zwycięzcom zostaną przyznane nagrody pieniężne: 

   

8.1.  Za pierwsze miejsce w wysokości 5556 zł. brutto (powyższa kwota zawiera zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony przez 

Organizatora, w związku z czym uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda 

otrzyma kwotę w wysokości 5.000 zł.); 



 

8.2. Za drugie miejsce w wysokości 3333 zł. brutto (powyższa kwota zawiera zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony przez 

Organizatora, w związku z czym uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda 

otrzyma kwotę w wysokości 3.000 zł.); 

 

8.3. Za trzecie miejsce w wysokości 2222 zł. brutto (powyższa kwota zawiera zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony przez 

Organizatora, w związku z czym uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda 

otrzyma kwotę w wysokości 2.000 zł.). 

 

9. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom przez Fundatora, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Organizatora danych, zgodnie z którymi należy przekazać nagrodę 

(numer rachunku bankowego lub adres doręczenia). 

 

10. Opowiadania nadesłane przez zwycięzców zostaną opublikowane  na łamach dodatku 

do Gazety Wyborczej pt. „Duży Format” oraz w serwisie 

Wyborcza.pl/akademiaopowiesci. 

 

11. Organizator zapewni zwycięzcom, a w razie wyróżnienia przez kapitułę, także 

uczestnikom, którzy nadeślą wyróżnione przez kapitułę prace, w uzgodnionym 

terminie w maju 2017 roku, w siedzibie Organizatora (Warszawa, ul. Czerska 8/10) 

udział w spotkaniu z wybranym przez Organizatora reporterem „Dużego Formatu”, 

podczas którego to spotkania reporter udzieli uczestnikowi konsultacji dotyczących 

wiedzy na temat sztuki pisania opowieści. Na życzenie uczestnika konsultacje zostaną 

udzielone zdalnie, w formie uzgodnionej pomiędzy uczestnikiem a wskazanym przez 

Organizatora reporterem. 

 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać w terminie do 30 

września 2017 r., pocztą elektroniczną na adres e-mail 

akademiaopowiesci@wyborcza.pl lub pocztą tradycyjną na adres Agora S.A., ul. 

Czerska 8/10 (00-732) z dopiskiem „Akademia Opowieści”. Reklamacje zostaną 

rozpatrzone w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania (decyduje data wyjścia 

odpowiedzi na reklamację od Organizatora). Odpowiedź na reklamację zostanie 

przesłana na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja, a w przypadku 

reklamacji przysłanej pocztą tradycyjną - na adres nadawcy lub inny wskazany w 

reklamacji, jako adres do korespondencji. 

 

13. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestników Konkursu 

jest Organizator - Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10. Dane 

osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu i przekazaniem 

nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail  

oraz imienia i nazwiska uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w zakresie danych, 

zgodnie którymi należy przekazać nagrodę pieniężną - uniemożliwia przekazanie 

zwycięzcy nagrody pieniężnej. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz 

może żądać ich poprawienia. 

 

 


