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REGULAMIN KONKURSU 

„Z SZUFL@DY N@ PÓŁKĘ” 

 
 
I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu „Z szufl@dy n@ półkę” (dalej: „Konkurs”) jest Księgarnia Akade-

micka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. św. Anny 6, wpisana do rejestru przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy 
Rondzie 7, XI Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 145510 (dalej: „Organizator”). 

2. Konkurs jest organizowany w związku z 30-leciem działalności Organizatora, nagrodę stanowi 
wydanie jednej, wybranej monografii naukowej (dalej: „Praca Konkursowa”) nakładem 
Wydawnictwa Księgarnia Akademicka. Organizator pokrywa całość kosztów wydania 
książki naukowej w objętości do 15 arkuszy wydawniczych, w kosztach tych nie jest uwzględ-
nione honorarium autorskie. Z autorem nagrodzonej monografii naukowej (dalej: „Laureat”) 
zostanie podpisana umowa. 

 
 
II. Warunki wzięcia udziału w Konkursie 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych 
(dalej: „Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie zarządu i przedstawiciele Księ-
garni Akademickiej, a także osoby współpracujące w sposób stały na innej podstawie niż sto-
sunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, nie przyjmujemy zgłoszeń konkursowych 
w imieniu osób trzecich. 

4. Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik 
akceptuje warunki Regulaminu, a dokonując zgłoszenia do Konkursu potwierdza, że zapoznał 
się z jego treścią. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu, nie mogą brać 
udziału w Konkursie. 

 
 
III. Zasady zgłaszania prac konkursowych 
1. Do Konkursu przyjmujemy prace z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, preferowane 

są następujące zagadnienia: 
• polski romantyzm (z okazji obchodów 200-lecia opublikowania Ballad i romansów Ad-

ama Mickiewicza), 
• działalność Polskiego Państwa Podziemnego ze szczególnym uwzględnieniem per-

spektywy lokalnej (z okazji 80-lecia przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię 
Krajową), 

• kobiety w nauce (z okazji niedawnej 100. rocznicy przyznania Marii Curie-Skłodowskiej 
drugiej nagrody Nobla). 

2. Zgłaszane mogą być wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane, napisane w języku 
polskim. Nie będą przyjmowane monografie zbiorowe składające się z artykułów różnych au-
torów. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową. 
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4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie może być dokonywane wyłącznie przez Autora (w przy-

padku monografii wieloautorskiej wybranego jednego Autora jako przedstawiciela). 
5. Praca Konkursowa nie może przekroczyć 15 arkuszy wydawniczych (1 arkusz rozumiany jest 

jako 40 000 znaków ze spacjami) 
6. Prace w formie elektronicznej, w formatach .xdoc, .doc lub .rtf, należy przesyłać przez formularz 

zgłoszeniowy umieszczony na stronie: https://akademicka.pl/konkurs. 
7. Zgłoszenie musi zawierać: 

• imię i nazwisko Autora lub Autorów,  
• abstrakt Pracy Konkursowej (500-600 wyrazów), 
• pełną treść zgłaszanej Pracy Konkursowej. 

8. Praca Konkursowa przygotowana przez Uczestnika powinna być efektem jego własnej pracy, 
nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i prawa do wizerunku. Uczest-
nik, biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do 
zgłoszonej Pracy Konkursowej. 

9. Z Laureatem zostanie podpisana umowa na wydanie książki. 
 
 
IV. Etapy konkursu 
1. Do 31 maja 2022 roku będą przyjmowane zgłoszenia prac. 
2. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 15 sierpnia 2022 roku. 
3. Książka zostanie wydana w formie cyfrowej oraz drukowanej do 31 grudnia 2022 roku. 
 
 
V. Nagroda 
1. Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie wydania książki naukowej w wersji cyfrowej oraz dru-

kowanej. Organizator pokryje wszystkie koszty związane z procesem wydawniczym: 
• procedur recenzyjnej i antyplagiatowej, 
• opracowania redakcyjnego, 
• składu i opracowania graficznego, 
• korekty i druku, 
• profesjonalnego przygotowania wersji cyfrowej (nadanie metadanych i identyfikatorów 

cyfrowych). 
2. Regulamin Konkursu nie dopuszcza możliwości przeniesienia prawa do Nagrody na rzecz osób 

trzecich lub wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Na-
grody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi, wskaza-
nemu przez Komisję. 

 
 
VI. Komisja konkursowa 
1. O wyłonieniu Laureata zadecyduje komisja złożona z przedstawicieli Organizatora oraz osób 

będących specjalistami w dyscyplinach naukowych, do których kwalifikują się wymienione 
wyżej zagadnienia. 

 
 
VII. Prawa własności intelektualnej   
1. W efekcie przeprowadzenia Konkursu nie zostają przeniesione na Organizatora jakiekolwiek 

autorskie prawa majątkowe do przesłanych Prac Konkursowych. 
2. W momencie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej li-

cencji do jej utrwalenia w pamięci urządzeń informatycznych i ich zwielokrotniania w sieciach 
informatycznych Organizatora. 
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3. Organizator nie jest zobowiązany do usunięcia nadesłanych Prac Konkursowych po zakończe-

niu Konkursu, ale deklaruje przestrzeganie zasady poufności dotyczącej otrzymanych materia-
łów w myśl dobrych praktyk proponowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE). 

4. Przez złożenie Pracy Konkursowej i przesłanie deklaracji potwierdzającej jej oryginalność, będą-
cej częścią formularza zgłoszeniowego, Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych po-
przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik oświadcza, że 
jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), że Praca Konkursowa przez 
niego zgłoszona jest wolna od wad prawnych, a w szczególności, że posiada pełnię praw autor-
skich. Ponadto Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, iż 
korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej nie będzie naruszało praw, a w szczegól-
ności praw autorskich osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do na-
ruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej, jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby 
trzeciej lub prawa do wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi 
Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszcze-
niami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia 
jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, związanego z Pracą Konkursową, 
Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie 
szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator. 

 
 
VIII. Ochrona danych osobowych 
1. Organizator jest administratorem danych osobowych wszystkich Uczestników Konkursu. 
2. Warunkiem zgłoszenia oraz uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez Uczestnika 

na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w for-
mularzu zgłoszeniowym. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych, „RODO”). 

4. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych, o którym mowa w ust. 1 dotycząca 
przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
 
IX. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://akademicka.pl/konkurs. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa. 
3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach 

hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094). 
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Załącznik nr 1 
 
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KSIĘGARNIA AKADEMICKA sp. z o.o. ul. 

św. Anny 6, 31-008 Kraków NIP 676-007-55-73. 
2) Osobą do kontaktu w sprawie danych osobowych jest Pan Adam Lejczak – prezes zarządu, tel.: 

12 421 13 87, adres e-mail: prezes@akademicka.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. 
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, komisja konkursowa oraz pracownicy Ad-
ministratora (zgodnie z celem), 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, innych podmiotów 
i organizacji międzynarodowych, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności Administratora, 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprze-
ciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 


