
 REGULAMIN KONKURSU 

„Polski Żołnierz – duma i etos – na przykładzie historycznym lub współczesnym” 

organizowanego z okazji Święta Wojska Polskiego 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem i Wykonawcą Konkursu „Polski Żołnierz – etos i duma– na przykładzie 

historycznym lub współczesnym” zwanego dalej „Konkursem” jest Wojskowy Instytut 

Wydawniczy z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 97, posiadający NIP 701-

02-67-11 (dalej „Organizator”). 

2.Niniejszy „Regulamin” określa zasady udziału w „Konkursie” oraz zasady jego przebiegu w 

Internecie i w miesięczniku, w tym postępowanie reklamacyjne. 

3. Osoby, które będą chciały wziąć udział w Konkursie „Polski Żołnierz – etos i duma – na 

przykładzie historycznym lub współczesnym” (dalej „Uczestnicy”), są zobligowane do 

nadesłania pracy literackiej (dalej „Zgłoszenia”). 

 

§ 2. Zasady i przebieg Konkursu 

1.Konkurs „Polski Żołnierz – etos i duma – na przykładzie historycznym lub współczesnym” 

jest dedykowany i kierowany do studentów cywilnych wyższych szkół wojskowych, a także 

podchorążych kształcących się na tych uczelniach (Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa 

Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Oficerska 

Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie). 

Prace mogą nadesłać również czytelnicy miesięcznika „Polska Zbrojna” i portalu polska-

zbrojna.pl. 

2.Konkurs trwa od 1 maja do 24 czerwca 2016 roku. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do redakcji miesięcznika Polska Zbrojna 

samodzielnie napisanej pracy/tekstu literackiego na temat „Polski Żołnierz – etos i duma – na 

przykładzie historycznym lub współczesnym” 

4. Każde Zgłoszenie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz zawierać adres i 

numer telefonu uczestnika konkursu, a także nazwę uczelni, kierunek i rok studiów. Prace bez 

podanych danych osobowych nie będą brały udziału w Konkursie.  

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora Konkursu drogą elektroniczną, na 

adres : konkurs@zbrojni.pl lub pocztą na adres: Wojskowy Instytut Wydawniczy, Aleje 

Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa. W temacie wiadomości elektronicznej lub na kopercie 

powinna znajdować się adnotacja: Konkurs „Polski Żołnierz – etos i duma – na przykładzie 

historycznym lub współczesnym” Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi 

pocztowe lub za działalność osób trzecich. 

6. Objętość pracy konkursowej nie powinna przekraczać 10 tysięcy znaków ze spacjami. 

7. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Zgłoszenia 

dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego 



„Regulaminu” nie będą brały udziału w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do 

usunięcia takiego zgłoszenia. 

8. Zgłoszenia do Konkursu nie mogą być do czasu ogłoszenia wyników publikowane w 

całości lub we fragmentach oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 

 

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

1. Organizator powoła komisję konkursową, która z nadesłanych zgłoszeń wybierze 

laureatów. 

2. Spośród zgłoszeń nadesłanych na Konkurs zostaną wybrane trzy najlepsze, a ich autorzy 

otrzymają nagrody dyrektora WIW. Dodatkowo przyznane zostaną wyróżnienia dla 

najlepszych prac nadesłanych przez czytelników miesięcznika i portalu, nie będących 

studentami uczelni wojskowych.  

3. Nagrodą główną będzie publikacja najlepszej pracy w miesięczniku Polska Zbrojna 

(wydanie sierpniowe) i na portalu polska-zbrojna.pl (15 sierpnia), a także nagroda rzeczowa 

(pióro Polski Zbrojnej i roczna prenumerata miesięcznika Polska Zbrojna).  Pozostałe dwie 

prace nagrodzone zostaną piórami PZ, półrocznymi prenumeratami „PZ” oraz publikacją na 

portalu polska –zbrojna.pl 

5. Warunkiem otrzymania nagród jest: 

a) złożenie oświadczenia w zakresie udzielenia Organizatorowi niewyłącznej licencji na 

nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację przekazanej pracy/utworu 

literackiego na portalu polska-zbrojna.pl oraz że nadesłana praca/utwór literacki nie narusza 

majątkowych i osobistych praw osób trzecich. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się  w dniach 27 czerwca -8 lipca 2016 roku. 

7. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas gali 95-lecia Polski Zbrojnej (październik 

2016). 

8. Organizator zwraca laureatom koszty dojazdu na galę pociągiem II klasy, PKS-em lub 

autobusem innego przewoźnika od miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika. 

2. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby 

Konkursu.   

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na 

publikację, redakcję oraz korektę Zgłoszenia lub jego fragmentów w miesięczniku Polska 

Zbrojna. 



4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz zmiany terminów 

konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród rzeczowych 

ufundowanych przez sponsorów. 

6. Organizator zastrzega sobie inny tryb wręczenia nagrody, który zostanie uzgodniony z 

Uczestnikiem. 7. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu i wyłonieniem 

nagrodzonych prac powinny być składane na adres Organizatora do 7 dni od daty zdarzenia 

będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator do 14 dni od daty otrzymania reklamacji 

rozpatrzy ją i pisemnie poinformuje nadawcę o zajętym stanowisku w tej sprawie. 

8. Ewentualne wynikłe spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy odpowiedni do siedziby 

Organizatora. 

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 

         

 


