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I. ORGANIZATORZY

1| Organizatorami Konkursu literackiego na opowiadanie, który towarzyszy pierwszej edycji Festiwalu im.
Zygmunta  Haupta  są:  Akademickie  Biuro  Kultury  i  Sztuki  Alma-Art,  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.
Stanisława Gabryela w Gorlicach i Wydawnictwo Czarne.

2| Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@festiwalhaupta.pl.

II. TEMAT

3| Temat Konkursu brzmi: „Kontramarka”.

4| Rozszerzenie tematu można znaleźć w następującym fragmencie opowiadania  Meine liebe Mutter, sei
stolz, Ich trage die Fahne autorstwa Zygmunta Haupta: „Zanim pożegnam Szymbark, zanim zasuną się poza
mną zielone wzgórza i zasłonią dom, drzewa, szyby naftowe Wygnanki, rzekę i most, zrobię szybko rachunek
sumienia, cofnę się w siebie. Cała sprawa jest tak prosta i nieskomplikowana, [że] we wspomnieniu będzie
wyglądać jak sznurek ideogramów, jak deseń. Że były raz trzy siostry (a może cztery?), że dom, drzewa,
garby i plecy wzgórz, że spokój i wzruszenia ludzi żyjących osobno, a jednak trącić lekko, pstryknąć palcem
przeźroczystą kulę, w jakiej żyją – wyda dźwięk, zadrży jak struna i odpowie temu rezonansem taka sama,
napięta we mnie. Można zapomnieć wszystko, zachować tylko jeden szczegół, próbkę do sprawdzenia, szyfr
katalogowy, kontramarkę, którą wystarczy pokazać w kontramarkarni, ażeby wydany mi został cały bagaż,
skład pozostawiony w niepamięci.”

III. WARUNKI FORMALNE

5|  W  Konkursie  mogą  wziąć  udział  Autorzy  i  Autorki  przed  debiutem  wydawniczym  –  gdzie  „debiut
wydawniczy” rozumie się jako „publikacja prozą, w formie książkowej pod własnym nazwiskiem, opatrzona
numerem ISBN” –  którzy  do dnia  15 lipca  2015 będą  mieli  ukończone  18  lat.  Udział  w Konkursie  jest
bezpłatny.

6| Zgłaszane opowiadanie musi mieć charakter autorski, musi być napisane w języku polskim oraz nie może
być  wcześniej  publikowane  w  jakiejkolwiek  formie.  Opowiadanie  nie  może  przekraczać  15  stron
znormalizowanego maszynopisu,  gdzie  jedna  strona  to  1800  znaków ze  spacjami.  Jeden  Autor/Autorka
może zgłosić jedno opowiadanie.

7| Opowiadanie w pliku .doc/.docx/.rtf/.odt należy przesłać do 15 lipca 2015, do godziny 23:59, na adres:
konkurs@festiwalhaupta.pl.  Prosimy o nieprzysyłanie plików pdf.  Nazwa pliku  z  opowiadaniem powinna
wyglądać następująco: NAZWISKO_IMIĘ_TYTUŁ. Do e-maila ze zgłaszanym opowiadaniem należy dołączyć
plik  z  następującymi  informacjami:  imię  i  nazwisko,  data  urodzenia,  adres  pocztowy,  adres  e-mail,  nr
telefonu.
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8|  Zgłoszenie  opowiadania  jest  równoznaczne  z  zaakceptowaniem  Regulaminu  Konkursu  oraz  z
przekazaniem  na  rzecz  Organizatorów  autorskich  praw  majątkowych  do  nadesłanego  opowiadania,  na
zasadach  licencji  niewyłącznej,  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych,  co  oznacza  zgodę  na  jego
publikację bez dodatkowego wynagrodzenia w: a) jednym numerze miesięcznika „Twórczość”, b) na stronie
internetowej festiwalu: festiwalhaupta.pl. Przesyłając opowiadania Autor/Autorka oświadcza, że nadesłany
utwór jest jego/jej autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że Autor/Autorka odpowiada finansowo za
wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

9| Nadesłane opowiadania oceni Jury  w składzie: Magdalena Budzińska, Darek Foks, Jarosław Klejnocki,
Zofia Król. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury w trakcie trwania Konkursu. 

10| Jury, oceniając zgłoszone opowiadania, weźmie pod uwagę następujące kryteria: poziom artystyczny,
oryginalność, językowa wrażliwość oraz sposób, w jaki wpisują się one w tradycję literacką wyznaczoną
przez twórczość Zygmunta Haupta.

11| Jury wybierze jednego Laureata/Laureatkę. Nagrodę główną w konkursie stanowi 5000 zł brutto oraz
publikacja opowiadania na stronie internetowej festiwalu:  festiwalhaupta.pl. Laureat/Laureatka Konkursu
zostanie  również  zaproszony/-a  do  udziału  w  Festiwalu  w  dniach  18-21  września  2015;  koszty
zakwaterowania pokryją Organizatorzy. Nagrodą dodatkową będzie publikacja opowiadania w miesięczniku
„Twórczość”. 

12| Podatek dochodowy, wynikający z przyznanej Nagrody głównej, zostanie naliczony, potrącony z nagrody
i  odprowadzony przez Organizatorów do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z  obowiązującymi
przepisami.

13| Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień oraz do nieprzyznania
Nagrody głównej i/lub Nagrody dodatkowej. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

14| Do  dnia 21 sierpnia 2015 wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej festiwalu:
festiwalhaupta.pl,  a  Laureat/Laureatka  zostanie  powiadomiony  telefonicznie  lub  mailowo  przez
Organizatorów. 

15|  Wręczenie  Nagrody  Głównej  nastąpi  18  września  2015  podczas  konferencji  prasowej,  otwierającej
Festiwal im. Zygmunta Haupta. W przypadku nieobecności Laureata/Laureatki nagroda finansowa zostanie
przekazana na rachunek bankowy Laureata/ Laureatki do dnia 18 września 2015.

16|  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian  w  Regulaminie  i  do  jego  ostatecznej
interpretacji.


