REGULAMIN CALL FOR PAPERS
Regulamin dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń („Regulamin”)
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zwanych dalej Autorem do składania
Tekstów lub Utworów w ramach akcji Call for Papers „Czy to język kształtuje nas, czy to my
kształtujemy język?”.
1. Administratorem danych osobowych oraz organizatorem Call for Papers jest:
JĘZYKOWA SIŁKA PATRYK TOPOLIŃSKI,
NIP: 5342589926
REGON: 381901860
Starzyńskiego 12A, 05-090 Dawidy
patryk@jezykowasilka.pl
zwanym dalej Organizatorem, reprezentowanym przez Patryka Topolińskiego.
2. Tegorocznym tematem Call for Papers jest: „Czy to język kształtuje nas, czy to my
kształtujemy język?”
3. Prosimy o wysyłanie tekstów na adres mailowy: redakcja@jezykowasilka.pl
4. Czas trwania naboru tekstów to: od 12.10.2021 do 15.12.2021.
5. Autor stworzy tekst osobiście, a tekst będzie nowy.
6. Tekst musi spełniać następujące warunki:
a. Staranne przygotowanie treści pod względem poprawności języka polskiego,
b. Wysoki poziom merytoryczny poparty wiedzą i doświadczeniem
c. Teksty powinny być pisane z uwzględnieniem słów kluczowych, ale nie ma to być
SEO-twórstwo (po prostu zastanów się, co wpisałaby w wyszukiwarkę osoba
szukająca podobnych treści i postaraj się kilka razy zastosować tę frazę),
d. Merytoryczne, ciekawe, zachęcające czytelnika do głębszych przemyśleń i
wielokrotnego powracania do treści,
e. Unikatowość. Utwór nie może być powieleniem lub kopią fragmentów z innych
Utworów stworzonych przez Autora. Nie może to być również utwór powielający
treści zawarte już w dotychczas opublikowanych artykułach na portalu
www.jezykowasilka.pl
f. Wymogi formalne:
•

objętość tekstu: od 1 do 3 stron A4 (są to limity optymalne),

•
•
•
•
•

krój pisma: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5,
tytuł artykułu kursywą, śródtytuły pogrubione,
cytaty w cudzysłowie, tytuły i słowa w języku obcym kursywą, definicje w
cudzysłowie
apostrofowym,
wymowa
w
nawiasie
kwadratowym
Przykład: oгород [ogorod] – ‘ogród’
linki w tekście zostają bez zmian (tym się już sami zajmiemy),
grafika: własna pożądana, pozostała: z otwartych źródeł, np. Pixabay (prosimy o
linki do grafik).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania najlepszych tekstów, tj. nie wszystkie
dostarczone teksty zostaną opublikowane.
8. Tekst będzie wynikiem własnej działalności twórczej i nie będzie w żadnym zakresie
naruszał praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie przeciwko
Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Autor zobowiązuje się zwolnić
Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w tym pokryć poniesione przez
niego koszty i szkody.
9. Autor przyjmuje do wiadomości, iż tekst zostanie poddany opracowaniu redakcyjnemu oraz
może zostać przez redaktora zoptymalizowany pod kątem SEO.
10. Z chwilą dostarczenia Utworu w tym również w formie nieukończonej, Autor przenosi na
Organizatora majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zależnych do Utworu, bez ograniczeń terytorialnych, na cały okres
trwania tych praw, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej
umowy, w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu dowolną techniką, w tym techniką
cyfrową,
b. publiczne udostępnienie Utworu na portalu www.jezykowasilka.pl,
c. zamieszczanie materiałów promocyjnych Utworu na wszelkich kanałach Social Media
Organizatora wraz z linkiem kierującym na stronę na której opublikowany będzie
Utwór,
d. w zakresie wprowadzania Utworu do obrotu,
e. w zakresie publicznego wykonania, nadawania, reemitowania oraz odtwarzania
Utworu,
a także udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie Utworu na stronie
internetowej Organizatora, na koncie Organizatora na Facebooku, na profilu na
Instagramie oraz w serwisie YouTube.
11. Utwór może być przez Organizatora eksploatowany w całości i/lub we fragmentach,
samoistnie lub w połączeniu z innymi utworami, artystycznymi wykonaniami lub

dźwiękami, dowolnie wybranymi przez Organizatora.
12. Autor wyraża zgodę na wszelkie modyfikacje Utworu.
13. Autor przekazuje na wyłączność Utwór Organizatorowi i wyraża zgodę na wyłączną
dystrybucję i publikację Utworu na portalu www.jezykowasilka.pl lub innych stronach
należących do Językowa Siłka Patryk Topoliński i jej następców prawnych.
14. Autor zobowiązuje się nie publikować bez zgody Organizatora, również jako współautor,
Utworu, którego dotyczy niniejsza umowa lub utworów podobnych, które nosiłyby taki sam
lub podobny tytuł lub byłoby w jakikolwiek sposób konkurencyjne w stosunku do Utworu
określonego w niniejszej umowie.
15. Autor ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
e. prawo żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Organizatorem (e-mail:
redakcja@jezykowasilka.pl)

