
	 	 	

	 	 	

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
„Literacka Nagroda Motyli” 

§ 1. 
1. Organizatorami konkursu literackiego są: 

motyleksiazkowe.pl Beata Motyl, 01-219 Warszawa Zwrotnicza 6, NIP 957-009-51-43 
REGON 142218861, reprezentowana przez: Marcina Frąckiewicza 
 

oraz 

Work for fun sp. z o.o., do której należy Wydawnictwo Papierowy Motyl z siedzibą w 
Warszawie, ul. Klaudyny 30/109, 01-684 Warszawa, reprezentowana przez Marię 
Krajniewską. 

dalej: „Organizatorzy”. 

2. Regulamin określa warunki i zasady konkursu literackiego (dalej: „Konkurs”).   

3. Celem Konkursu jest przybliżenie szerszemu odbiorcy książek wydawanych nie tylko 
przez popularne wydawnictwa, ale również zaprezentowanie szerszemu odbiorcy dzieł 
wydawanych samodzielnie przez autorów, którzy nie zawsze znajdują wsparcie 
promocyjne i dystrybucyjne na polskim rynku książki. 

 

    § 2. 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być wyłącznie osoba fizyczna, 

która na dzień zgłoszenia do Konkursu ukończyła 18 lat. 
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich wydawnictw i samodzielnych twórców 

literackich, wydających własne książki (self-publisherów), niezależnie od osobowości 
prawnej. 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Najlepszej Książki, wydanej w roku 2020 i 
2021 w kategorii „Najlepsza Polska Książka”. 

2. Organizatorzy przyjmują do Konkursu maksymalnie dwa tytuły, które Uczestnik będzie 
chciał zgłosić, wydane w latach 2020 i 2021, bez podziału na gatunek, objętość, nakład 
(dalej: „Zgłaszane książki”). 

3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów, a 
także członkowie organów Organizatorów. W Konkursie nie mogą brać udziału również 
członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których 
mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub 
kuratelą. 



	 	 	

	 	 	

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną 
lub inną grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 
§ 3. 

Przesłanie Zgłoszonej książki do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem 
Organizatorom przez Uczestnika następujących oświadczeń: 

(a) Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść; 
(b) Uczestnik posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do Zgłaszanej książki, a w 

wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub 
żądaniami w stosunku do Organizatorów, zwolni Organizatorów z wszelkiej 
odpowiedzialności z tego tytułu; 

(c) Uczestnik zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji uzyskanych w 
związku z uczestnictwem w Konkursie w poufności, w tym w zakresie wszelkiej 
korespondencji pomiędzy Organizatorami a Uczestnikiem. 

 
(d) Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo  

i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie przez Organizatorów i partnerów 
konkursu fragmentu Zgłoszonej książki (nie więcej niż 10% całości utworu) oraz 
użycie fragmentu do celów dydaktycznych i/lub promocyjnych.  

 
§ 4. 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Konkursu 
zgłoszenia, korzystając z formularza dostępnego na stronie konkursowej 
www.literackanagrodamotyli.pl wraz z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, 
wiek, e-mail, telefon kontaktowy), a także wysłanie po 5 egz. Zgłaszanej książki w 
formie papierowej na adres: Motyle Książkowe, Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa, z 
dopiskiem „Literacka Nagroda Motyli” do dnia 15. marca 2022 r. do godziny 23:59. 
Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest do spełnienia łącznie 
powyższych warunków. 

2. Uczestnik przekazuje egzemplarze Zgłaszanej książki nieodpłatnie oraz ponosi koszt 
wysyłki egzemplarzy Zgłaszanej książki. 

3. Dla zachowania powyższego terminu zgłoszenia liczy się data nadawcza widniejąca na 
przesyłce (np. data stempla pocztowego). 

4. Organizatorzy mają prawo odmówić przyjęcia przesyłki zawierającej egzemplarze 
Zgłaszanej książki nadanej za pobraniem lub w jakikolwiek sposób obciążającej 
finansowo Organizatorów. 

5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa tytuły swojego autorstwa, 
wydane w ww. latach. Wydawcy, wydający większe ilości książek mogą zgłaszać 
dowolną ilość tytułów, ale maksymalnie dwa tego samego autora. 



	 	 	

	 	 	

6. Po upływie terminu (15 marca 2022 r.) zgłoszenia na Konkurs nie będą już 
przyjmowane. Wysłane po tym terminie zgłoszenie będzie nierozpatrzone a książki 
zostaną zutylizowane. 

7. Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestników, które nie spełniają wymogów 
określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie 
będą uprawnieni do ubiegania się o nagrody. 

8. Uczestnik zrzeka się roszczenia żądania zwrotu egzemplarzy (wszystkich lub tylko 
kilku lub jednego egzemplarza) w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu. 
Zgłoszone książki nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne 
Uczestnika Konkursu. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysłane przesyłki, których nie 
otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. 

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych 
Zgłoszonych książek powstałe w wyniku transportu. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych fragmentów 
Zgłoszonych książek (nie więcej niż 10% całości utworu) również w materiałach 
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz 
w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby 
bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane fragmenty lub ich części w 
przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją 
drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

 
§ 5. 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez ocenę i wybór przez Jury najlepszych 
książek spośród wszystkich Zgłoszonych książek do Konkursu. Jednocześnie ustala 
się, że: 

(a) Obrady Jury są tajne, a ich wynik zostanie przekazany zwycięzcom mailowo w dniu 
ogłoszenia wyników Konkursu, na stronie konkursowej oraz/lub – o ile będzie to 
możliwe – na Warszawskich Targach Książki w roku 2022. 

(b) Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. Organizatorzy 
nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji Jury; 

(c) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30. sierpnia 2022 r. Organizator 
zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, co może 
być związane z dużą ilością Zgłoszonych książek lub z przesunięciem terminu 
Warszawskich Targów Książki. O ostatecznej dacie ogłoszenia wyników 
Organizatorzy będą informować na stronie internetowej konkursu. 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 
terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu 

2. Podstawowymi kryteriami wyboru jakimi kierować się będzie Jury wybierając 
Zwycięzców Konkursu jest oryginalność oraz pomysłowość. 

3. Jury będzie się składało z 5 osób. 
§ 6. 

1. Nagrodą w Konkursie na Najlepszą Polską Książkę jest: 



	 	 	

	 	 	

I miejsce – 10 000 PLN brutto, wypłacane autorowi nagrodzonej książki i pakiet działań 
promocyjnych o wartości 1000 zł 
II miejsce – 5000 PLN brutto, wypłacane autorowi nagrodzonej książki oraz pakiet działań 
promocyjnych dla tytułu o wartości 1000 zł 
III miejsce – pakiet działań promocyjnych wyłonionego tytułu i autora o wartości 1000 zł 
2. Jeden Uczestnik może być laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie. 

3. Wydanie Nagrody pieniężnej nastąpi w przeciągu 30 dni od zakończenia Konkursu. 
4. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone na rachunek bankowy zwycięzców Konkursu 

wskazany poprzez wiadomość e-mail po wyłonieniu zwycięzców lub w gotówce, do rąk 
zwycięzcy. 

5. Wydanie Nagrody w postaci pakietu działań promocyjnych nastąpi w ciągu sześciu 
miesięcy od zakończenia Konkursu, a harmonogram działań będzie ustalony 
indywidualnie ze zwycięzcą. 

6. Nagrody nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Nagrody nie mogą być przedmiotem 
odsprzedaży, kopiowania, modyfikacji. W przypadku zagubienia lub kradzieży nagrody, 
nie będą wydawane nowe w miejsce utraconych. Zwycięzca Konkursu nie może 
przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

 
§ 7. 

1. Przesłanie przez Uczestnika Zgłaszanej książki jest równoznaczne ze złożeniem 
oświadczenia, że przesłane Zgłaszane książki nie naruszają obowiązujących przepisów 
prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. 

2.  Przesłanie przez Uczestnika Zgłaszanej książki jest równoznaczne ze złożeniem 
oświadczenia, że Zgłaszane książki są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, 
oświadczenia, że Uczestnik jest uprawniony do rozporządzenia Zgłaszaną książką w 
zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnik dokonując przesłania Zgłoszonej książki udziela Organizatorom niewyłącznej 
licencji, na czas 5 (pięciu) lat od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania ze 
zgłoszonej książki na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fragmentu Zgłoszonej książki (nie więcej 
niż 10% całości utworu) oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałami fragmentu Zgłoszonej książki (nie więcej niż 10% 
całości utworu) oraz jego opracowaniami  
albo egzemplarzami, na których Zgłoszona książka została utrwalona – 
wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania fragmentu Zgłoszonej książki (nie więcej niż 10% 
całości utworu) oraz jej opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 



	 	 	

	 	 	

udostępnienie fragmentu Zgłaszanej książki  (nie więcej niż 10% całości utworu) 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym 
za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, 
w sieci Internet, na plakatach,  
w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach 
komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 

d) w zakresie wykorzystywania fragmentu Zgłoszonej książki (nie więcej niż 10% 
całości utworu) we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w 
szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w 
charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak 
ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 
materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności na Stronie 
internetowej Organizatorów i w portalach społecznościowych. 

1. Organizator jest uprawniony do wykorzystania fragmentu Zgłoszonej książki (nie więcej 
niż 10% całości utworu) dla własnych celów reklamowych i promocyjnych. Z tytułu 
udzielenia licencji do nagrodzonych Zgłoszonych książek Uczestnikom nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

2. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatorów do wykonywania praw zależnych do 
fragmentu Zgłoszonej książki (nie więcej niż 10% całości utworu) i rozporządzania tymi 
prawami. Organizatorzy lub wskazana przez nich osoba lub podmiot, jest uprawniona do 
łączenia fragmentu Zgłoszonej książki (nie więcej niż 10% całości utworu) z innymi 
utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz 
zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania. 

1. Organizatorom przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania fragmentu 
Zgłoszonej książki (nie więcej niż 10% całości utworu) czy też opracowania. 

2. Organizatorzy nie są zobowiązani do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych 
Zgłoszonych książek. 

3. Na żądanie Organizatorów Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia 
udzielenia licencji w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 

§ 8. 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu są Organizatorzy: 

• motyleksiazkowe.pl Beata Motyl, 01-219 Warszawa Zwrotnicza 6, NIP 957-
009-51-43 REGON 142218861 oraz 

• Work for fun sp. z o.o., do której należy Wydawnictwo Papierowy Motyl z 
siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 30/109, 01-684 Warszawa, reprezentowana 
przez Marię Krajniewską. 



	 	 	

	 	 	

1. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 
przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz 
fragmentów Zgłoszonych książek na stronie internetowej Konkursu czy w działalności 
edukacyjno-informacyjnej, reklamacyjnych oraz w mediach w związku z promocją 
Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej 
przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 
23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

2. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 
lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu. 

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 
umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o laureatach i 
archiwizację dokumentów. 

4.  Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a 
także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie 
nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych; 

• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 
Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach 
Konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną 
działalnością edukacyjno – informacyjną. 

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatorów w związku z 
Konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych 
osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie 
miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby 
przed jej cofnięciem. 



	 	 	

	 	 	

3. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób 
zautomatyzowany. 

§ 9. 
1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres 

nagrodaliterackamotyli@motyleksiazkowe.pl, w terminie 2 dni roboczych od jego 
zakończenia. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko 
zgłaszającego, adres e-mail, opis reklamacji. 

3. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatorów rozpatrywane. 
4. Uczestnik zostanie poinformowany (poprzez wiadomość e-mail) o rozpatrzeniu 

reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia. 

 
§ 10. 

1. Pytanie dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: 
nagrodaliterackamotyli@motyleksiazkowe.pl 

2. Konkurs nie łączy się z innymi konkursami ani akcjami promocyjnymi 
organizowanymi przez Organizatorów. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 
Konkursu. 

4. W przypadku, gdy przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego w 
związku z przekazaniem nagrody, to do nagrody zostanie dodana przez Organizatorów 
premia pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody. W takim przypadku, 
część nagrody, stanowiąca dodaną premię pieniężną, nie zostanie wypłacona 
zwycięzcy Konkursu, lecz pobrana przez Organizatorów, przed wydaniem zwycięzcy 
Nagrody jako podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody i premii pieniężnej, 
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
na co zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę. 

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem 
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. 
zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). 

6. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2022 r. 

 
Warszawa, 24.01.2022 r. 



	 	 	

	 	 	

 
 


