
Regulamin konkursu  

 

§1 

1. Konkurs na Pamiętniki Osób LGBT+ organizuje Pracownia Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ w 

Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa, zwana 

dalej Pracownią, we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa. 

2. Celem konkursu jest wywołanie i zgromadzenie materiałów autobiograficznych, które będą mogły stanowić podstawę 

źródłową dla socjologicznych i historycznych analiz życia społeczności LGBT+ we współczesnej Polsce, a także poza 

jej granicami wśród osób polskojęzycznych. 

3. Wszystkie pamiętniki zostaną przekazane do zbiorów BUW. Wybrane zostaną opublikowane w formie książkowej. 

 

§2 

1. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1.1. Przesłanie napisanego przez siebie pamiętnika mailem na adres pracownia.lgbt@uw.edu.pl lub pocztą tradycyjną 

na adres: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa (z dopiskiem „HISTORIA”), 

do dnia 15 października 2020 r., równoznaczne z akceptacją zasad uczestnictwa w konkursie oraz akceptacją 

regulaminu. Prace nadesłane do udziału w konkursie pocztą tradycyjną powinny zawierać dane kontaktowe: numer 

telefonu albo adres mailowy – tą drogą Pracownia poinformuje o otrzymaniu przesyłki. 

1.2. Archiwum Pracowni przyjmuje również pamiętniki anonimowe, lecz w konkursie biorą udział wyłącznie pamiętniki 

podpisane. Autor/autorka pamiętnika podpisanego może zastrzec anonimowość w publikacji książkowej i/lub w wersji 

przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 

1.3. W październiku 2020 r. autorkom i autorom zgłaszanych do konkursu pamiętników zostaną wysłane do podpisu 

pozostałe dokumenty konkursowe obejmujące: oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu, oświadczenie 

o prawach autorskich i informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

§3 

1. Nagrody: 

1.1. Spośród nadesłanych podpisanych pamiętników jury wybierze siedem nagrodzonych. Wysokość nagród: I nagroda 

- 6000 zł, II nagroda - 3000 zł, dwie III nagrody po 1000 zł, pięć IV nagród po 500 zł. 

1.2. O wynikach konkursu uczestniczki i uczestnicy zostaną poinformowani mailem lub telefonicznie do 1 grudnia 2020 

roku. 

1.3. Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie przekaże nagrody pieniężne laureatom i laureatkom konkursu na 

wskazane przez nich konta bankowe do końca 2020 roku. 

1.4. O wyborze nagrodzonych pamiętników zadecyduje w ustalonym przez siebie trybie zespół Pracowni oraz 

reprezentantka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.  

 

§4 

1. Autorzy i autorki pamiętników zgłoszonych do konkursu zezwalają Pracowni na nieodpłatny wydruk pamiętnika w 

całości i/lub fragmentach w sposób nieograniczony w czasie. 

1.1. Zezwolenie to ma charakter niewyłączny (autorki/autorzy nie tracą praw do publikacji swojego tekstu gdzie indziej). 

2. Publikacja książkowa zostanie wydana wspólnie przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Fundację im. 

Heinricha Bölla w Warszawie. 

mailto:pracownia.lgbt@uw.edu.pl


2.1 Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie uzyska na publikację licencję Creative Commons (CC-BY-SA 4.0). 

 

§5 

Regulamin wchodzi w życie 1 czerwca 2020 roku. 


