
Regulamin konkursu
WSTĄP DO KLANU BIAŁEJ SOWY

1. Celem konkursu organizowanego przez Wydawnictwo jest wybranie
oryginalnego i najciekawszego opowiadania. Tematyka prac jest dowolna, jednakże głównym 
bohaterem opowiadania powinna być Sowa lub dziewczynka o imieniu Anielka.

2. Do prac przesyłanych w formie papierowej lub elektronicznej należy koniecznie dołączyć
dane osoby zgłaszającej udział w konkursie (imię i nazwisko autora, data urodzenia,
adres, telefon, adres e-mail) oraz zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w
konkursie oraz przechowywanie danych, jeżeli osoba zgłaszająca udział w konkursie jest
niepełnoletnia. Dodatkowo proszę dołączyć klauzulę o następującej treści: 

„Oświadczam, że przesłane przeze mnie opowiadanie jest w całości moim dziełem i nie 
zawiera żadnych przedruków ani cytatów z innych utworów. Jestem świadomy grożących mi 
kar za naruszenie praw autorskich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim”.

3. Nadesłane prace będą oceniane przez pracowników Wydawnictwa INFOMAX oraz przez 
autorkę, Panią Anielę Stanisławską.

4. Termin przyjmowania prac upływa 1 czerwca 2009 roku.

5. Najważniejszym warunkiem, który muszą spełnić osoby zainteresowane konkursem jest
wyrażenie zgody autora na opublikowanie przekazanego opowiadania w książce
Wydawnictwa oraz na stronie internetowej wraz z danymi autora.

6. W konkursie zostaną przyznane 4 nagrody główne. Nagrodą w Konkursie jest
opublikowanie zwycięskich opowiadań w zbiorowym wydaniu w postaci
książki, która będzie dystrybuowana na terenie całej Polski. Opowiadania te
autorka przetłumaczy dodatkowo na gwarę śląską. Dla zwycięzców konkursu
Wydawnictwo przewidziało również nagrody książkowe oraz gadżety.

7. Wydawnictwo opublikuje wyniki konkursu na stronie internetowej oraz powiadomi 
pisemnie laureatów.
 
8. Od wyników konkursu nie można się odwoływać.

9. Wydawnictwo INFOMAX zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac,
poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej, jednak pozostaną one własnością
prawną autora. Wydawca zastrzega sobie prawo przeredagowania zwycięskich
opowiadań, przy czym zmieniona treść zostanie przesłana do autora w celu akceptacji.

10. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, bez ograniczenia wiekowego.

11. Prace należy przesyłać na adres: sowa@grupainfomax.com lub przesłać pocztą na
adres naszego Wydawnictwa: Infomax, 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 11 c,
koniecznie z dopiskiem KONKURS SOWA

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 czerwca 2009 r.


