
REGULAMIN KONKURSU NA TEKST ROZWAŻAŃ DROGI KRZYŻOWEJ 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na tekst rozważań 
Drogi Krzyżowej. 

1. Organizator konkursu: Katolickie Radio Podlasie  i Regionalny Portal Informacyjny 
podlasie24.pl z siedzibą: Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 56, 08-110 Siedlce 

2. Adresaci konkursu: Konkurs ma charakter otwarty  

3. Cele konkursu:  

- stworzenie tekstów rozważań Drogi Krzyżowej i opublikowanie na stronie podlasie24.pl 

- zaprezentowanie najciekawszego tekstu na antenie Radia Podlasie w Wielki Piątek  

- docelowo - powstanie publikacji książkowej zawierającej wybrane przez Komisję Konkursową, 
najciekawsze teksty rozważań. 

      

4.  Warunki (techniczne) zgłoszenia tekstu do konkursu oraz warunki uczestnictwa:  

- tekst rozważań powinien być przedłożony w wersji elektronicznej. 

- powinien zostać przesłany e-mailem na adres: konkurs@radiopodlasie.pl 

- tekst rozważań musi być pracą autorską;  

 

Do zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć:  

a) dane teleadresowe uczestnika konkursu - imię i nazwisko, adres korespondencyjny,  

numer telefonu kontaktowego oraz adres skrzynki mailowej,  

b) pisemne OŚWIADCZENIE autora, że tekst jest jego własnym dziełem i wszelkie prawa autorskie 
należą do niego.  

c) zgoda na publikację tekstu na stronie internetowej podlasie24.pl i radiopodlasie.pl oraz w 
przygotowywanej publikacji książkowej. 

d) pisemne oświadczenie przeniesienia na Katolickie Radio Podlasie autorskich praw majątkowych w 
przypadku wygrania konkursu na tekst rozważań, w przypadku publikacji tekstu na stronie 
internetowej podlasie24.pl i radiopodlasie.pl oraz w przypadku umieszczenia tekstu w 
przygotowywanej publikacji książkowej.  

 



Na konkurs należy nadesłać prace dotychczas nigdzie nie publikowane;  

Liczba nadesłanych tekstów przez jednego autora jest nieograniczona.  

 

5. Warunki oceny oraz wyboru w konkursie na tekst rozważań Drogi Krzyżowej. 

Tekst nadesłany w ramach konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa;  

Przy ocenie nadesłanych prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 
spełnieniem wymogów określonych Regulaminem, odniesieniem do tegorocznego tematu 
przewodniego, zgodnością z nauką Kościoła, oryginalnością, estetyką i walorami użytkowymi tekstu;  

Przewodniczący Komisji Konkursowej ogłosi wyniki konkursu oraz przedstawi je Organizatorowi, 
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu;  

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów tekstów  w związku 
z celami konkursu;  

Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatora majątkowe prawa autorskie do tekstów 
w następujących zakresach: wykorzystania tekstu do prezentacji na antenie Katolickiego Radia 
Podlasie, publikacji na stronach podlasie24.pl i radiopodlasie.pl, umieszczenia (i wprowadzenia do 
obrotu) w ewentualnej publikacji książkowej zawierającej najbardziej interesujące teksty nadesłane 
na konkurs.  

Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych, niezależnie od wyników konkursu;  

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny;  

Prace nie spełniające warunków Regulaminowych nie będą brane pod uwagę w konkursie;  

Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca wskazania laureata konkursu będzie ostateczna;  

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania autora 
zwycięskiej pracy w mediach 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zasad niniejszego Regulaminu;  

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;  

Nadesłanie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

  

6. Terminy i miejsce składania prac:  

 

Termin składania prac konkursowych (tekst z wypełnionym i podpisanym OŚWIADCZENIEM) upływa z 
dniem 29 marca 2023 roku. 



 

Prace należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@radiopodlasie.pl   

Prace, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję 
Konkursową;  

O terminie wręczenia nagrody laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki konkursu oraz 
informacja o terminie publicznej prezentacji ogłoszone zostaną w mediach oraz na stronie 
internetowej www.podlasie24.pl i www.radiopodlasie.pl 

6. NAGRODY 

Zwycięski tekst  zostanie zaprezentowany na antenie Katolickiego Radia Podlasie w Wielki Piątek 7 
kwietnia 2023 roku, opublikowany na stronie internetowej podlasie24.pl oraz w ewentualnej 
publikacji książkowej.  

Wszystkie nadesłane i zakwalifikowane do konkursu teksty zostaną opublikowane na stronie 
podlasie24.pl i wezmą udział w głosowaniu internetowym przeprowadzonym również na stronie 
podlasie24.pl. 

Dla autorów wyróżnionych prac są przewidziane nagrody rzeczowe.  

 

7. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że tekst zgłoszony do konkursu został stworzony samodzielnie  
przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i 
pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z 
wszelkich roszczeń osób trzecich. 

2. Z chwilą wysłania tekstu do konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej 
czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z tekstu (licencja w zakresie autorskich  

praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) tekstu dowolną 
techniką,  

b) publiczne udostępnienie tekstu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w REGULAMINIE konkursu. 

 


