Regulamin konkursu na opowiadanie do antologii tematycznej „Deszczowe sny”
1. Ustalenia wstępne:
a) Organizatorem konkursu jest grupa literacka Ailes
b) Czas na zgłaszanie prac: od 24 września 2017 roku do 24 grudnia 2017 roku
c) Skład jury konkursu:
– Ałbena Grabowska – autorka m.in. sagi „Stulecie winnych”, cyklu „Alicja w krainie
czasów”, powieści „Lady M.”
– Patrycja Gryciuk – autorka powieści: „450 stron”, „Plan”, „Trzy godziny ciszy”
– Grażyna Białas – autorka powieści „Vardøger”
– Anna Tuziak – lider grupy Ailes, autorka powieści „Wszystko albo nic”
– Ewa Pirce – autorka powieści „Córka pedofila”
– Maria Zdybska – autorka powieści „Wyspa mgieł”
– Katarzyna Krzan – redaktor naczelna wydawnictwa e-bookowo
– Grupa Ailes
d) Organizator zastrzega sobie prawo do:
– wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
– rozstrzygania w kwestiach nieokreślonych postanowieniami regulaminu,
– rezygnacji z przyznania nagrody głównej w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
– wybrania więcej niż jednej zwycięskiej pracy w przypadku szczególnie wysokiego poziomu
nadesłanych utworów.
e) Pytania związane z konkursem można kierować na adres mailowy
lanoir.excentric@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną na fanpage Ailes na portalu
facebook.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie (które mają zgodę
rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w konkursie) z wyjątkiem osób wymienionych w
punkcie 2b
b)W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które były w jakikolwiek sposób zaangażowane
w organizowanie konkursu, należą lub należały do grupy Ailes
3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu
b) Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno opowiadanie
c) Opowiadanie powinno nawiązywać w jakikolwiek sposób do szeroko pojętego tematu
jakim jest deszcz, sen lub oba z powyższych. Konwencja opowiadania nie jest w żaden
sposób narzucona, może być to horror, komedia, romans itd. Deszcz lub sen mogą stanowić
główną oś fabuły lub mogą zostać jedynie wspomniane w tekście.
d) Plik z opowiadaniem musi mieć określoną formę: plik tekstowy w formacie doc lub pdf;
margines: 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12, odstępy między wierszami standardowe
(1); ilość znaków bez spacji 20.000.
e) Opowiadanie musi być napisane w języku polskim i nie powinno być wcześniej
gdziekolwiek publikowane
f) Opowiadanie powinno zostać opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że nadesłane opowiadanie
jest mojego autorstwa oraz nie było nigdzie wcześniej publikowane. Wszystkie prawa
autorskie należą do mnie i nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. W razie
wygranej wyrażam zgodę na opublikowanie powyższego opowiadania w zbiorze antologii

tematycznej grupy Ailes „Deszczowe sny”, a zyski z wydania antologii zgadzam się
przekazać na wybraną organizację charytatywną.”
g) Opowiadanie przesłać należy na adres mailowy Organizatora: lanoir.excentric@gmail.com
do 24 grudnia 2017 roku.

4. Zasady oceny prac:
W pierwszym etapie spośród wszystkich nadesłanych prac przez członków grupy Ailes
wyłonione zostaną 3 najlepsze teksty, które w kolejnym etapie trafią do rąk członków Jury.
Każdy z członków Jury będzie mógł ocenić każdą pracę w skali od 1 do 5 punktów. Zwycięży
praca, która uzyska najwięcej punktów.
Po ogłoszeniu wyników Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową. Jeśli
Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w trakcie 7 dni, główna nagroda przypadnie
Uczestnikowi, który w głosowaniu Jury zajął drugie miejsce.
Zwycięzcy zostaną wymienieni na fanpage’u Ailes, na koncie grupy Ailes na portalu wattpad
oraz na stronie internetowej: ailes.pl
Etap oceny prac rozpocznie się 1 stycznia 2018 roku i potrwa do końca lutego 2018 roku. W
razie dużego zainteresowania konkursem Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia
tego terminu.
Premierę e-booka antologii „Deszczowe sny” planujemy na rok 2018 lub pierwszą połowę
roku 2019.
5. Nagrody:
I miejsce: opublikowanie zwycięskiego opowiadania w zbiorze antologii tematycznej
„Deszczowe sny”, możliwość dołączenia do grupy Ailes oraz egzemplarz antologii „Godzina
diabła”(e-book).
II miejsce: Możliwość dołączenia do grupy Ailes, skomponowany przez Organizatora zestaw
książek oraz egzemplarz antologii „Godzina diabła” (e-book).
III miejsce: Skomponowany przez Organizatora zestaw książek, egzemplarz antologii
„Godzina diabła” (e-book).
6. Prywatność:
Dane osobowe Uczestników pozyskiwane są jedynie do celów konkursowych i nie będą
udostępniane osobom trzecim.
Teksty nadesłane na konkurs nie będą przez nas publikowane – z wyjątkiem zwycięskiej
pracy, która ukaże się w zbiorze antologii tematycznej „Deszczowe sny”.
7. Postanowienia końcowe:
Werdykt jury jest ostateczny i nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie.
Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się na wszystkie postanowienia zawarte w
niniejszym regulaminie
Uczestnik konkursu zgłaszając swoją pracę oświadcza, że jest ona dziełem jego samodzielnej
pracy i w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszanie praw autorskich osób trzecich.

