REGULAMIN KONKURSU „mój #czarnyprotest”
1. Organizatorkami konkursu są Wielka Koalicja za Równością i Wyborem i Federacja na Rzecz
Kobiet i Planowania Rodziny z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa,
NIP: 5251487723, KRS: 0000094414.
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w dniu przesłania pracy mają ukończone 15 lat.
3. Cele konkursu to:
a. ukazanie bezpośrednich motywacji i doświadczeń uczestników i uczestniczek Czarnego
Protestu/Ogólnopolskiego Strajku Kobiet;
b. ukazanie tła protestów i walki o godność i prawa kobiet;
c. stworzenie publikacji zbierającej najlepsze opowiadania w celu promowania solidarności
Polek w kraju i za granicą.
4. Zadanie konkursowe to napisanie opowiadania (do 10 000 znaków) o własnych przeżyciach
i doświadczeniach związanych z uczestnictwem w Czarnym Proteście/Ogólnopolskim Strajku
Kobiet.
5. Autor/ka pracy zobowiązana jest do podania w zgłoszeniu swoich danych osobowych: imienia,
nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Na prośbę autora/ki opowiadanie może być
opublikowane anonimowo.
6. Teksty, które już zostały opublikowane w gazetach lub na publicystycznych portalach
internetowych nie mogą zostać zgłoszone do konkursu.
7. Opowiadania należy przesłać do 10.05.2017 r. (23:59) na adres e-mail: koalicja@federa.org.pl.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
8. Każdy, kto wziął udział w konkursie może z uczestnictwa zrezygnować do dnia 11.05.2017 r. za
pośrednictwem wiadomości e-mail, z której jasno wynika wolna rezygnacji z konkursu, wysłanej
na adres koalicja@federa.org.pl.
9. Prace konkursowe oceni Jury w składzie: Kinga Dunin, Agnieszka Graff, Krystyna Kacpura,
Paulina Reiter, Kazimiera Szczuka.
10. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 3 prace nagrodzone oraz 7 wyróżnień. Decyzja Jury
jest ostateczna.
11. Osoby nagrodzone otrzymają nagrody pieniężne: 3000 zł za I miejsce, 2000 zł za II miejsce oraz
1000 zł za III miejsce. Podane kwoty są kwotami brutto, płatnikiem podatku są organizatorki
konkursu.
12. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie.

13. Wszystkie opowiadania osób wyróżnionych i nagrodzonych zostaną opublikowane w publikacji
pokonkursowej oraz na stronie internetowej organizatorek. Osoby, których prace zostaną
opublikowane nie są uprawnione do honorarium z tego tytułu.
14. Najlepsze prace zostaną opublikowane na łamach tygodników Polityka oraz Wysokie Obcasy
oraz w serwisie Krytyki Politycznej. Osoby, których prace zostaną opublikowane nie są
uprawnione do honorarium z tego tytułu.
15. Organizatorka zwróci się do każdej osoby, która przysłała pracę z pytaniem, czy wyraża zgodę
na publikację w razie przyznania nagrody lub wyróżnienia.
16. Nadsyłając pracę na konkurs, autor/ka zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście
publikowanym na stronie internetowej i w publikacji oraz na przetłumaczenie opowiadania na
język angielski.
17. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 1 czerwca 2017 r na stronie Wielkiej Koalicji
za Równością i Wyborem.
18. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Federacji: www.federa.org.pl
19. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli będzie to konieczne.

