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REGULAMIN PRZYJMOWANIA TEKSTÓW DO  

"LANDSBERGON" 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania tekstów do magazynu "LandsbergON" 

dofinansowanego z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. 

2. Wydawcą "LandsbergONu" jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM z 

siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Matejki 64/20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 

5993180339, REGON: 363669288, Tel. 669-847-078, e-mail: stowarzyszenie.novum@gmail.com 

3.Prace do magazynu przyjmowane są bezterminowo, z tym że: 

3a. Prace do numeru 1 przyjmowane są do 20.04.2018 r.   

 

4.W Regulaminie użyto następujących skrótów: 

a) Magazyn - oznacza gorzowski magazyn fantastyczny "LandsbergON" 

b) Organizator – Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. Matejki 64/20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993180339, REGON: 

363669288,  

c) Autor – Osoba, która przesłała swoja prace do redakcji "LandsbergON".  

d) NGO- oznacza organizację pozarządową.  
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§ 2 

Kryteria przyjmowania prac 

 

1. Do publikacji w magazynie "LandsbergON" przyjmowane będą prace dotyczące tematyki grozy, 

fantasy i fantastyki naukowej.  

2. Do oceny przyjmowane będą prace pisane przez gorzowskich twórców (również tych, którzy nie 

mieszkają już w Gorzowie, lub nigdy nie mieszkali a czuja się związani, bo tutaj np. uczą się albo 

mają rodzinę i odwiedzają nasze miasto. Najważniejsza jest miłość do Gorzowa i poczucie związku 

z naszym miastem) i nawiązujące do naszego miasta i okolic (nawiązanie do Gorzowa nie musi być 

ścisłe, w opowiadaniu może pojawiać się nazwa „Gorzów”, „Landsberg”, „Miasto na Siedmiu 

Wzgórzach”, może pojawiać się jakiś element charakterystyczny dla Gorzowa. Element gorzowski 

można pominąć w recenzjach i felietonach. W przypadku braku takich elementów w opowiadaniu 

zachęcamy do jego przesłania a my w redakcji pomożemy Wam w tym aby tekst promował Gorzów 

i okolice). Nie obowiązuje limit wieku autorów.  

3. Prace mogą mieć formę tekstową (w tym: opowiadania, recenzje, felietony, wiersze) lub 

graficzną.  

4. Grafiki (ilustracje) powinny mieć rozdzielczość co najmniej 250 dpi, poza tym dopuszczalny jest 

dowolny format i wielkość. 

5. Prace tekstowe powinny mieścić sie w przedziale do 4 stron formatu a4 (doc lub docx). Dłuższe 

prace mogą być skracane przez redakcję lub dopuszczone do ich opublikowania w częściach w 

kolejnych numerach.   
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6. Aby zgłosić swoją pracę do magazynu "LandsbergON" należy ją przesłać na adres mailowy: 

landsbergon@gmail.com.  

7. Wysyłając swój tekst autorzy wyrażają zgodę na jego zmienianie przez redakcję. Zmiany 

wpływające na treść będą konsultowane z autorami. 

8. Redakcja zastrzega sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia.  

9. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstów.  

10. Każdy autor, którego praca zostanie przyjęta do publikacji musi przesłać notkę biograficzną 

wskazującą na związki z Gorzowem.  

10. Prace mogą być publikowane pod pseudonimem. 

 

§ 3 

Zasady kolportażu magazynu 

 

1. Każdy autor, którego praca zostanie opublikowana w "LandsbergONie" otrzyma egzemplarz 

autorski. 

2. Każdy numer "LandsbergONu" będzie liczył 100 egzemplarzy. 

3. Magazyn ma formę półrocznika. 
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4. Powstanie wersja cyfrowa magazynu. 

5. Magazyn będzie kolportowane nieodpłatnie przez organizatora.  

 

 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe przekazane Projektodawcy, o których mowa w § 7ust. 2, przetwarzane będą               

w celu umożliwienia realizacji projektu.  

2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                       

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r., w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. Nr100 poz. 1024), w stosunku do przetwarzanych, powierzonych danych 

osobowych, o których mowa w ust. 1.  

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi 

zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 
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1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu. 

2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

jego dodatkowych postanowień.   

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Projektu.  

4. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

projektu www.stowarzyszenienovum.wordpress.com.  

 

http://www.stowarzyszenienovum.wordpress.com/

