
Rynek 52, 49-100 Niemodlin
tel./fax 77 4606 351

niemodlinskie@op.pl, www.boryniemodlinskie.pl
KRS 0000252107 | NIP 9910392817

Interesujesz się historią, przyrodą czy ogólnie swoją okolicą? Masz ciekawy temat dotyczący 
swojej wsi lub okolicy? Napisałeś tekst o swojej miejscowości i chciałbyś żeby znalazł się w „Roczniku 
Borów Niemodlińskich. 2018-2019”? Zgłoś swój tekst. Zapraszamy do współpracy.

Warunki przyjęcia tekstów 
do „Rocznika Borów Niemodlińskich. 2018-2019”

1. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, organizator i wydawca, ogłasza nabór tekstów do „Rocznika 
Borów Niemodlińskich. 2018-2019”, zwanego dalej ”Rocznikiem”

2. Celem naboru jest zgromadzenie materiałów, które posłużą do wydania jednego „Rocznika...” 
na lata 2018-2019

3. Partnerstwo Borów Niemodlińskich przyjmuje teksty w języku polskim. Autor zobowiązuje się 
dostarczyć artykuł, który jest wynikiem samodzielnej pracy i nie był wcześniej publikowany (bez 
względu na język, w Polsce lub zagranicą). Praca musi mieć charakter oryginalny, stanowić ważny 
wkład w rozpoznawanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii, przyrody, kultury i zycia 
społecznego mikroregionu Borów Niemodlińskich, obejmującego 8 gmin: Biała, Dąbrowa, 
Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki, Tułowice. 

4. W naborze może wziąć udział każdy pełnoletni zainteresowany. Nie ma wymogu zamieszkiwania 
przez autora na terenie Borów Niemodlińskich. 

5. Teksty składane do naboru powinny wpisywać się w co najmniej jeden dział „Rocznika...”:
- Z krainy lasów i stawów
- Tak kiedyś bywało (tradycje i zwyczaje)
- Z życia wioski (historie wsi i miasteczek Borów Niemodlińskich)
- Borowe perełki- zabytki znane i nieznane
- Legendy i podania
- Wycieczki i spacery
- Na ścieżkach historii (jubileusze, uroczystości historyczne obchodzone w ubiegłych latach)
- Ludzie lasu (wybitne postacie w życiu wsi, regionu)
- Przyroda Borów Niemodlińskich 

6. Składający tekst oświadcza, że jest jego autorem; jeśli w powstaniu tekstu wzięły udział inne osoby, 
ich udział musi być wyraźnie zaznaczony. Partnerstwo Borów Niemodlińskich informuje, że wykrycie 
przypadków tzw. ghostwritingu, guest authorship, autoplagiatów czy plagiatów spowoduje odrzucenie 
tekstu.

7. Każdy zainteresowany może zgłosić dowolną liczbę tekstów do „Rocznika...”

8. Wymagania tekstowe:
- minimalnie 1, maksymalnie 6 stron formatu A4
- czcionka Times NewRoman, 12 pkt.
- interlinia 1,0 
- marginesy standardowe, tekst w jednej kolumnie
- niejustowane 
- format plików elektronicznych: odt, rtf, doc, docx
- dopuszcza się załączanie plików graficznych (zdjęć) ale nie są one wliczane do wymaganej objętości 
tekstu pod warunkiem, że zdjęcia mają min. 200 DPI rozdzielczości
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9. Prace w formie drukowanej i (łącznie) elektronicznej (na płycie CD lub mailowo) należy złożyć 
pocztą lub osobiście w biurze organizatora naboru tj. Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 
49-100 Niemodlin do 1 sierpnia 2018 r. Do każdego tekstu należy załączyć odrębny formularz 
zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

10. Prace będą wybierane do druku przez 3 osobową Radę powołaną przez Zarząd Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich. W skład komisji wchodzi obowiązkowo redaktor wydawnictwa. 

11. Kryteria wyboru prac obejmują m.in. wpisywanie się w co najmniej jeden dział „Rocznika...”, 
oryginalny charakter tekstu, fakultatywnie przytoczenie bibliografii na bazie której powstał tekst, 
zilustrowanie tekstu grafikami/zdjęciami (fakultatywnie).

12. Wybrane teksty zostaną opublikowane w całości lub w części w „Roczniku” na rok 2018-2019, a ich
autorzy otrzymają bezpłatnie egzemplarze autorskie, w ilości 1 egz. na 1 tekst. 

13. Organizator  zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych pracach zmian korektorskich 
i redakcyjnych obejmujących np.: modyfikację tytułu artykułu, nanoszenie w treści dokumentu 
poprawek gramatycznych, stylistycznych, leksykalnych, składniowych, logicznych itp., podział 
dłuższych, wielokrotnie złożonych zdań na krótsze, segmentacja dużych zbitek tekstowych na mniejsze 
i bardziej czytelne akapity, dodawanie śródtytułów, które ułatwiają nawigowanie w obrębie tekstu, 
zamianę wielokrotnych powtórzeń tego samego wyrazu, usuwanie części tekstu jeśli jest powtórzeniem,
wprowadzanie zmian służących spójności logicznej całości „Rocznika”. 

14. Zmiany redakcyjne mogą obejmować również częściową wymianę lub rezygnację z materiału 
ikonograficznego, zaproponowanego fakultatywnie przez autora teksu. Ponadto zmiany te mogą 
dotyczyć także rezygnacji z przypisów i bibliografii podawanej przez autora tekstu, o ile zmiany te służą
spójności całości wydawnictwa. 

15. Po zakwalifikowaniu tekstu do Rocznika, z autorem tekstu podpisana zostanie stosowna umowa 
licencyjna na licencję niewyłączną. 

16. Autorzy otrzymają teksty po ewentualnych zmianach redakcyjnych i korekcie, w formie 
kompletnego materiału graficznego (skład obejmujący układ tekstu i zdjęć w całości „Rocznika”) w 
celu sprawdzenia, czy Organizator wywiązał się z przestrzegania zapisów w regulaminie dot. edycji i 
redakcji tekstów.

17. Każdemu autorowi przysługuje prawo wniesienia jednorazowych uwag w terminie do 7 dni od dnia 
przekazania składu graficznego. 

18. Każdemu autorowi przysługuje również prawo wycofania swojego tekstu o ile wykaże, że zakres 
ewentualnych zmian redakcyjnych wykracza poza te określone w pkt. 13 niniejszego regulaminu. 

19. Brak uwag lub informacji o wycofaniu tekstu, o których mowa w pkt. 17 i 18, traktowane będzie 
jako akceptacja przekazanej formy składu. 

20. Autorzy tekstów wybranych do publikacji otrzymają wynagrodzenie w wysokości 100 zł netto za 
każdy tekst zakwalifikowany do publikacji.
21. Decyzja komisji w sprawie wyboru tekstów do publikacji jest ostateczna.
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Formularz zgłoszeniowy tekstu do „Rocznika Borów Niemodlińskich. 2018-2019.” 

Imię i nazwisko autora tekstu (wraz z ew. afiliacją)→

Adres zamieszkania autora →

Telefon/mail kontaktowy →

PESEL / NIP →

Urząd Skarbowy (adres właściwy do miejsca zamieszkania) →

Numer konta bankowego →

Tytuł tekstu →

Wybrany dział „Rocznika...”: ↓

Z krainy lasów i stawów □
Tak kiedyś bywało 
(tradycje i zwyczaje) □
Z życia wioski 
(historie wsi i miasteczek Borów Niemodlińskich) □
Borowe perełki- zabytki znane i nieznane □
Legendy i podania □
Wycieczki i spacery □
Na ścieżkach historii (jubileusze, uroczystości historyczne 
obchodzone w latach 2015-2017) □
Ludzie lasu 
(wybitne postacie w życiu wsi, regionu) □
Przyroda Borów Niemodlińskich □

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu naboru tekstów do „Rocznika... 2018-2019” (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.). 
Zgłaszając tekst oświadczam, że znam i akceptuję warunki regulaminu zgłaszania tekstów do 
Rocznika 

..................................................................
 data i czytelny podpis autora zgłaszanego tekstu


