


Utwór Satyryczny o Otwocku?
Konkurs! 1200 zł do wygrania! 

Zapraszamy wszystkich satyryków, ironistów, humorystów i kpiarzy!

Weź udział i napisz prozą Żart:OK (żywy, awangardowy, rozbrajający 
tekst: Otwockie Klimaty) do 1800 znaków, licząc ze spacjami.

Zwycięski utwór satyryczny wybierze jury, pod przewodnictwem 
Otwocczanina, Rafała Kostrzyńskiego, wieloletniego Redaktora 
Naczelnego Tygodnika „Przekrój”.

Nadsyłanie prac do 14 września 2020 r. do godziny 16.00.

Adres:

 Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku
 ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

 Z dopiskiem – OTWOCK – KONKURS – ŻART:OK

Szczegóły Konkursu dostępne na stronie www.moktis.pl 

Konkurs na utwór satyryczny stanowi część projektu 
„Mój Otwock on-line” w ramach programu Kultura 
w Sieci Narodowego Centrum Kultury.

Czekamy na Twój pomysł! 
Powodzenia!



REGULAMIN KONKURSU ŻART:OK
NA UTWÓR SATYRYCZNY O OTWOCKU

zwany dalej także Regulaminem

§1
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu ŻART:OK, zwanego dalej Konkursem, na utwór satyryczny
o Otwocku jest Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, ul. Armii Krajowej 
4. 05-400 Otwock, zwany dalej Organizatorem.

§2
CEL i FORMUŁA KONKURSU 

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany do osób, które chcą utrwalić obraz 
Otwocka roku 2020, oddać charakter miasta i jego mieszkańców. 
Uczestnik konkursu powinien mieć na uwadze, że utwór musi być autorski, 
niepublikowany wcześniej (nie nadawany w radiu, TV, Internecie i nie drukowany w 
prasie): 

 żywy,
 awangardowy,
 rozbrajający, 
 treściwy - do 1800 znaków wraz ze spacjami (1 strona w formacie A4),
 pomysłowy,
 nawiązujący do specyfiki Otwocka i jego mieszkańców,
 pisany prozą.

Utwory satyryczne biorące udział w Konkursie nie mogą naruszać dobrych obyczajów, 
powszechnie obowiązującego prawa oraz praw własności intelektualnej lub dóbr 
osobistych innych osób lub podmiotów, w szczególności osobistych i majątkowych 
praw autorskich oraz nie będą obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie 
prawami osób trzecich.

§3
TERMINARZ KONKURSU

W terminie do 14 września 2020 r godz. 16:00 utwór należy dostarczyć do Biura 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku 05-400 Otwock, 
ul. Armii Krajowej 4. 

Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu 16 września 2020 r.

§4
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

Organizator przewiduje trzy nagrody główne: 



 I nagroda 700,00 zł, 
 II nagroda 300,00 zł, 
 III nagroda 200,00 zł 
 
 oraz trzy wyróżnienia – nagrody rzeczowe. 

Podane kwoty są kwotami brutto. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1387 z późn. 
zm.) podatek zapłaci Organizator. 

Nagroda dla zwycięzcy Konkursu stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie 
na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, zgodnie 
z § 10 niniejszego Regulaminu.

W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału 
nagród, w tym przyznaniu nagród dodatkowych, a także nieprzyznania nagrody w ogóle.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.

§5
KOMISJA KONKURSOWA

Prace oceniać będzie Komisja Konkursu powołana przez Organizatora, zwana dalej 
Komisją.

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian w składzie Komisji konkursowej.

Przewodniczącym Komisji będzie mieszkaniec Otwocka, wieloletni Redaktor Naczelny 
„Przekroju”, Rafał Kostrzyński.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu oraz zostanie 
zaproszony na spotkanie w siedzibie Organizatora, w celu zawarcia umowy, o której 
mowa w § 8. Informacja zostanie przekazana za pomocą poczty elektronicznej, 
na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Organizatora i podana do publicznej wiadomości w mediach. 

Komisja konkursowa ma prawo nie wybrać zwycięzcy, jeśli żaden utwór konkursowy 
nie będzie spełniał wymogów Konkursu.

Członkowie Komisji konkursowej nie mogą być autorami bądź konsultować utworów 
zgłoszonych do konkursu. 

We wszystkich spornych sprawach decyduje Komisja konkursowa. Decyzja Komisji 
konkursowej jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.

    



§6
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zgłoszenie do Konkursu obejmuje napisanie utworu zgodnego z Regulaminem Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora 
1 utworu satyrycznego, nigdzie wcześniej niepublikowanego i nienagrodzonego 
w innych konkursach, w 3 egzemplarzach. Przebieg Konkursu jest niejawny, dlatego 
Utwory powinny być przesyłane w opakowaniach zamkniętych i nieprzezroczystych 
z dopiskiem: OTWOCK – KONKURS – ŻART:OK. Koperta musi być oznaczona kodem 
dowolnie wybranym przez Uczestnika Konkursu i ten sam kod powinien pojawiać 
się w Karcie Zgłoszenia Konkursowego (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) 
oraz Oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (Załącznik nr 3) 
w Załącznikach do Konkursu, na każdym elemencie Zgłoszenia.

Utwór zgłaszany przez Uczestnika Konkursu musi być opatrzony kodem Zgłoszenia 
umieszczonym w prawym górnym rogu.

Kody zostaną rozszyfrowane w czasie obrad Komisji Konkursu, po wyłonieniu 
nagrodzonego Utworu.

Nadesłanie Utworu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.
 
Umieszczenie na opakowaniu przesyłki zgłoszenia informacji mogącej ujawnić 
tożsamość Uczestnika Konkursu dyskwalifikuje nadesłaną pracę.

Zgłoszenia niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub 
nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w §6 Regulaminu, nie będą podlegały 
ocenie Komisji Konkursu.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku i Komisji Konkursowej.

§8 
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem umowy regulującej 
zasady wykorzystywania Utworu przez Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu 
w Otwocku zgodnie ze wskazówkami Organizatora oraz na przeniesienie 
na Organizatora autorskich praw majątkowych do tego dzieła zgodnie z umową 
stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu nie później niż w terminie 
14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 2.

Zawarcie umowy, o której mowa w §5 ust. 4, jest warunkiem wypłaty nagrody, 
o której mowa �w § 4 niniejszego Regulaminu.

W przypadku niewywiązania się przez Zwycięzcę z zobowiązań określonych 
w §6 ust. 2 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody autorowi innego 



utworu konkursowego. 

W przypadku poniesienia przez Organizatora szkody powstałej z tytułu niespełnienia 
przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w § 10 ust. 2  Organizatorowi przysługuje 
wobec uczestnika roszczenie o naprawienie powstałej szkody.

§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Miejski Ośrodek 
Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Uczestnik może się kontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adam Szczepanik, za pomocą e-meil:s
zczepanik@grupa-legalia.pl lub pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki 
i Sportu w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4.

Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu 
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach 
oraz zwycięskich utworach, na stronach internetowych Organizatora oraz mediach 
w związku z realizacją celów Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 
wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1), 
dalej zwanego także RODO.

Dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać przekazane w celu realizacji 
obowiązków podatkowych. 
Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest:

umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie;
umożliwienie przeprowadzenia Konkursu;
opublikowanie informacji o laureatach;
archiwizacja dokumentów;
realizacja obowiązków podatkowych.

Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych 
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Uczestnikom przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Do danych osobowych Uczestnika mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych 
umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, w szczególności firmy 
nformatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres pięciu lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.



Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia 
Administratorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się z laureatami Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 
utwory lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 
mające wpływ na wypełnianie warunków konkursu, a w szczególności nie ponosi 
odpowiedzialności za usługi pocztowe, wadliwość działania łączy internetowych czy 
połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, lub za działalność innych 
osób.

Laureaci nagrodzonych utworów zachowują prawo do wykorzystania informacji 
o wygranej w niniejszym Konkursie.

Regulamin Konkursu oraz Karta zgłoszenia konkursowego są udostępnione 
na stronach internetowych Organizatora www.mostkultury.otwock.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów 
modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkursu.

Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie 
www.mostkultury.otwock.pl Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich 
w przypadku, gdyby zgłoszona do konkursu praca naruszała prawo, w szczególności 
prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich. 

W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, 
Organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie. 

Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, 
w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, 
poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania 
lub nieprzyznania mu nagrody. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność 
w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób 
trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: 
błędy, pominięcia, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, 
utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez 
działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora.



Uczestnik, przesyłając pracę, jednocześnie oświadcza i potwierdza, że: 

 akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
 zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie (z wyjątkiem Organizatora 
  konkursu) żadnych praw związanych ze zwycięskim utworem 
  zgłoszonym do Konkursu;
 nie będzie wykorzystywał utworu zgłoszonego do Konkursu w żaden komercyjny   
  sposób lub w innych celach promocyjnych lub reklamy;
 utwór zgłoszony do Konkursu został napisany osobiście przez Uczestnika;
 utwór zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, 
  w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, 
  w tym praw autorskich;
 utwór zgłoszony do Konkursu nie zawiera żadnych niepoprawnych lub 
  w jakikolwiek inny sposób wulgarnych, rasistowskich, ksenofobicznych,   
  religijnych lub politycznych treści;
 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i prezentacji utworów 
zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych, co Uczestnik 
akceptuje wraz z podpisaniem Załącznika Nr 2 (udzielenie licencji).

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie 
mają decyzje jury konkursowego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), RODO, ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1231, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
Wszelkie informacje o konkursie udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej 
pod adresem jaroslaw.kopaczewski@moktis.pl lub moktis@moktis.pl oraz pod 
tel: 22 779 36 43 

Załączniki do podpisania przez Autora: 

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2 – Oświadczenie autora
Załącznik nr 3 – Projekt umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!


