Regulamin konkursu PrzygodA4
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki "Avangarda" ul.Polna
46D/13, 00-644 Warszawa, nr KRS 000000272294.
2. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 23.02.2020. Ogłoszenie wyników nastąpi
01.03.2020 na stronie http://zjava.pl oraz na facebookowym profilu Avangardy:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Avangarda oraz związanym z nim wydarzeniem
Zjava 11: https://www.facebook.com/events/2702285336517622/
3. Prace można zgłaszać w następujących kategoriach:
a. Przygoda – scenariusz, tajemnica, loch czy zadanie dla Bohaterów.
b. Inspiracja – potwór, NPC, lokacja, wydarzenie, jednym słowem cokolwiek, co nie
mieści się w kategorii przygoda.
4. Nagrodzone zostaną najlepsze prace w każdej kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do
niewyłonienia zwycięzców.
5. Nagrodami w konkursie są:
a. Księga Strażnika Zew Chtuhlu 7e oraz dodatek ze scenariuszami.
b. Podręcznik gracza D&D 5e oraz Zestaw startowy do D&D 5e.
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą na koszt organizatora konkursu.
7. Z udziału w konkursie wykluczeni są członkowie jury oraz inne osoby zaangażowane w
organizację konkursu, a także członkowie ich rodzin i życiowi partnerzy.
8. Wymagania dotyczące zgłaszanych prac:
a. Praca powinna być przeznaczona do systemów “Dungeons and Dragons 5e” lub
“Zew Cthulhu 7e”.
b. Praca musi zmieścić się na kartce A4 i być czytelna.
c. W pracy powinien występować motyw zimy, śniegu, mrozu, zjavorożca lub
podobny.
d. Praca może odwoływać się do oficjalnych materiałów do obu systemów.
e. Praca powinna być oryginalna.
f. Dopuszczamy wykorzystanie w przesłanej pracy konkursowej elementów
dostępnych na otwartej licencji, jednak większość zawartości powinna być
twórczością własną.
9. Prace należy wysyłać na adres konkurs-zjava@ava.waw.pl w dwóch kopiach:
niepodpisanej (anonimowej przeznaczonej do oceny dla jury) oraz podpisanej (do
publikacji).
10. Wysłanie zgłoszenia na konkurs oznacza zgodę na publikację zgłoszenia (kopii podpisanej
“do publikacji”) w formie zina pdf. Przed publikacją teksty mogą zostać poddane niezbędnej
redakcji i korekcie.
11. Prace oceni trzyosobowe jury. Pracę jury będzie organizował sekretarz dbający o
anonimowość prac.
12. Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pomocą adresów mailowych, z których nastąpiło
wysłanie zgłoszenia.
13. Dane osobowe – adresy email, imiona, nazwiska, inne dane kontaktowe będą
przetwarzane przez organizatora wyłącznie do celów realizacji konkursu. Uczestnicy mają
prawo do wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia, jednak przetwarzanie
tych danych jest niezbędne do brania udziału w konkursie. W przypadku pytań dotyczących
przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem iod@ava.waw.pl

