„Sienkiewicz na nowo - komiksowo”
Regulamin konkursu na komiks

I.

Organizator, miejsce i czas trwania konkursu

1) Konkurs „Sienkiewicz na nowo - komiksowo” organizowany jest w ramach projektu „Ugryźć
Sienkiewicza” realizowanego w ramach konkursu projektów ROK SIENKIEWICZA 2016
ogłoszonego przez Instytut Książki.
2) Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Łodzi (ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź) zwana dalej Organizatorem konkursu.
3) Konkurs organizowany jest na terenie województwa łódzkiego.
4) Konkurs trwa od 08.10.2016 r. do 31.10.2016 r.
II.

Cele konkursu

1) Popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza.
2) Pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł H. Sienkiewicza.
3) Zachęcenie młodzieży do rozwijania i prezentowania własnych umiejętności artystycznych.
Prezentacja umiejętności artystycznych młodzieży i propagowanie jej osiągnięć.
III.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1) W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego, którzy w dniu 6 lub 7
października 2016 r. wzięli udział w warsztatach tworzenia komiksów, w ramach projektu
„Ugryźć Sienkiewicza”.
2) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez pełnoletniego uczestnika lub
rodzica/rodziców albo opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika konkursu
regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim zasad.
IV.

Zasady konkursu

1) Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pracy komiksowej stanowiącej
zamkniętą całość, o maksymalnej objętości 5 plansz.
2) Pod pojęciem „uczestnika konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą za
scenariusz i rysunki, jak i duet rysownik/scenarzysta.
3) Tematyka prac konkursowych powinna być inspirowana twórczością Henryka Sienkiewicza.
4) Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej.
5) Plansze wyłącznie w pionowym formacie A4 (210x297 mm), powinny na odwrocie posiadać
czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora/autorów: imiona, nazwiska
oraz funkcje (rysownik, scenarzysta), adres email oraz nr telefonu. Plansze powinny być
sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.

6) Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do 31 października 2016 r.
(nie decyduje data stempla pocztowego) do siedziby Organizatora (ul. Gdańska 100/102, 90508 Łódź).
7) Prace powinny być zapakowane w teczkę lub kopertę z dopiskiem: Konkurs „Sienkiewicz na
nowo - komiksowo”.
8) Uczestnik konkursu wraz z pracą musi dostarczyć Organizatorowi do 31 października 2016 r.
formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do regulaminu.
9) Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie zostaną przyjęte do konkursu.
10) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających
wymogów określonych niniejszym regulaminem.
11) Zgłaszane do Konkursu komiksy nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich
i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych
i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
V.

Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody
1)
2)
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5)
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VI.

Wyboru najlepszych komiksów dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu.
Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce).
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Najlepsze prace zostaną wydane w publikacji pokonkursowej. Publikacja zostanie
nieodpłatnie przekazana uczestnikom konkursu, wybranym Bibliotekom i szkołom biorącym
udział w projekcie.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 09.11.2016 r.
Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronach internetowych i Facebooku: WBP im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz kampanii Łódzkie Czyta.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 14 grudnia 2016 r. w siedzibie
Organizatora konkursu.
Dokładne informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronach
internetowych i Facebooku: WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi oraz kampanii
społecznej „Łódzkie Czyta” wraz z ogłoszeniem wyników konkursu - 09.11.2016 r. Laureaci
o szczegółach związanych z wręczeniem nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub
pocztą elektroniczną.
Wykorzystanie prac

1) Przekazanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi zgody na jej nieodpłatne wydanie w publikacji pokonkursowej oraz jej
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych, na Facebooku: WBP im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi i kampanii społecznej „Łódzkie Czyta”, jak również
w mediach, opublikowanie imienia i nazwiska autora w materiałach promocyjnych
związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie prac w celach promocyjnych
i marketingowych Organizatora.
2) Przesyłając komiks na konkurs uczestnik zapewnia, że jest jego autorem oraz że przysługuje
mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tego komiksu, a także, że prawa te

nie są obciążone prawami osób trzecich. Dostarczając komiks, uczestnik zobowiązuje się
wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku
z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do komiksu lub wszelkich innych
praw.
VII.

Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu
„Sienkiewicz na nowo - komiksowo” oraz rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów
prawnych udzielających zgody i podpisujących formularz zgłoszeniowy i oświadczenie
dotyczące konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi.
2) Dane osobowe uzyskane podczas przeprowadzania wymienionego konkursu będą
przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów konkursu i ogłoszeniem
wyników.
3) Pełnoletni uczestnik konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych.
4) Rodzic/rodzice, opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu mają
prawo wglądu do treści danych swoich dzieci.
5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału
w konkursie.
6) Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki
ochrony organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VIII.

Postanowienia końcowe

1) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach:
www.wbp.lodz.pl, lodzkieczyta.pl.
2) Przekazując pracę pełnoletni uczestnik konkursu oraz rodzic/rodzice lub piekun/opiekunowie
prawni niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie
postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
3) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
5) Pytania w sprawie konkursu można kierować do:
 Ewy Baranowskiej oraz Jolanty Zwierzyńskiej z Biura Promocji WBP w Łodzi (e-mail:
promocja@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 38),
 Anny Wejman z Działu Metodyki, Analiz i Szkoleń WBP w Łodzi (e-mail:
a.wejman@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 53).

