
 

Fundacja Zakłady Kó rnickie ● Al. Flensa 2B ● 62-035 Kó rnik ● tel. 61-898 02 91 ● 61-898 00 24 ● sekretariat@fzk.pl ● www.fzk.pl 
Regón 634376651 ● NIP 777-26-72-430 ● KRS 0000120123 ● Nr kónta bankówegó PKO BP SA 38 1020 4160 0000 2102 0004 7027 

 
 

Regulamin konkursu na krótką formę komiksową inspirowaną twórczością i życiem 

Antoniego Janusa : „Powstaniec z Grodziska niczym bohater Hollywoodzkich filmów” 

 

§ 1 Przepisy ogólne  

1. 

Organizatorem Konkursu na krótką formę komiksową inspirowaną twórczością i życiem Antoniego 

Janusa : „Powstaniec z Grodziska niczym bohater Hollywoodzkich filmów” zwanego dalej 

„Konkursem”,  jest  Fundacja  Zakłady Kórnickie z siedzibą w Kórniku (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

2. Konkurs   realizowany   jest   za   pośrednictwem   adres mailowy  redakcja@tytus.edu.pl 

należącej  do  Organizatora. 

3.Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

www.tytus.edu.pl 

4.Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@tytus.edu.pl 

5.Konkurs rozpoczyna się 29 stycznia 2018 roku i trwa do 15 maja 2018 roku.  

6.Konkurs  skierowany  jest  do młodzieży będącej uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych  i 

ponadgimnazjalnych. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmu je  się  

rysunkiem/malarstwem  i/lub  grafiką,  ale  nie   jest   to   dla   autora sposobem zarobkowania. 

7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół. 

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski. 

2. Konkurs dzieli się na trzy kategorie: 

• Kategoria pierwsza – uczniowie klas I-IV  

• kategoria druga – uczniowie klas V-VI oraz uczniowie gimnazjum 

• kategoria trzecia – szkoła ponadgimnazjalna 

 

§ 3 Cele konkursu 

Celem Konkursu jest: 

• przypomnienie osoby Antoniego Janusa, 

• przedstawienie  miejsc,  obiektów  związanych z Antonim Janusem  lub  samej  jego osoby 

w kontekście osobistych przeżyć autorów, 

• rozbudzanie  i  rozwijanie  u  uczniów  aktywności  artystycznej  i  twórczego myślenia,  

• kształcenie  umiejętności  wykorzystania  narzędzi  technologii   informacyjno-

komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości,  

• podkreślenie faktu, że komiks posiada nie tylko charakter rozrywkowy, ale także walor 

edukacyjny i wychowawczy. 

 

§ 4 Przepisy dotyczące prac 
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1.Prace  do  konkursu  należy  zgłosić  w  formie  elektronicznej  wysyłając je na adres 

redakcja@tytus.edu.pl (format plików: tiff lub jpg,A4 - 300 DPI)w terminie do dnia 15 maja  2018r. 

2. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumie się zarówno jedną osobę odpowiadającą za 

scenariusz i rysunki, jak i maksymalnie dwuosobowy zespół. Jeden rysownik/scenarzysta nie może 

być członkiem wielu różnych zespołów. 

3. Każdy  uczestnik  konkursu przygotowuje  jedną  pracę  konkursową  stanowiącą zamkniętą 

całość o dowolnej objętości  plansz., wykonaną w technice:  rysunku, collage, malarstwa lub grafiki 

komputerowej.  

4. Do prac w formie elektronicznej należy dosłać oryginalne plansze lub wydruki, zgodnie z pkt. 6 

poniżej 

5. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za 

pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi). Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do 

konkursu.  

6. Prace należy przesłać przesyłką poleconą, paczką pocztową lub przesyłką  kurierską na adres: 

Fundacja Zakłady Kórnickie Al. Flensa 2B 62-035 Kórnik wraz z dopiskiem na kopercie: „Komiks” 

w terminie do dnia 15 maja 2018 roku. 

7. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny 

na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, 

nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer 

telefonu. Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. 

8. Poprzez  nadesłanie pracy na  Konkurs  uczestnik  oświadcza,  że  przysługują mu wyłączne  i  

nie ograniczone    prawa    autorskie    do    komiksu.  Komiksy zgłaszane  na  Konkurs  nie  mogą  

naruszać prawa  ani  praw  osób  trzecich, w tym  w  szczególności  dóbr  osobistych  osób  

trzecich,  a  także  ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

9. W  Konkursie  mogą  brać  udział  jedynie  te  prace,  które nie  zostały  nigdzie opublikowane, 

ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

10. Organizator  nie  zwraca  prac  biorących  udział  w  Konkursie,  prac zdyskwalifikowanych, jak 

również z niego wyłączonych. 

 

§ 5 Zgłoszenie udziału w konkursie 

 

1.  Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik zobowiązany jest wysłać wiadomość elektroniczną na 

adres redakcja@tytus.edu.pl, w której zawarte będą następujące informacje:  

imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  nr  telefonu  kontaktowego,  datę urodzenia, pełną nazwę 

szkoły oraz kategorię wiekową. 

2. Prace do konkursu należy zgłaszać na w/w stronie internetowej.  

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę by jego imię i nazwisko zostały  

umieszczane  na  listach  rankingowych, albo została wykorzystana w inny sposób w celach 

związanych z organizacją Konkursu. 

5. Zgłoszenia przyjmowane będą od 9 lutego 2018 do 15 maja 2018 roku – decyduje data przesłania 

zgłoszenia drogą elektroniczną. 

mailto:redakcja@tytus.edu.pl


 

Fundacja Zakłady Kó rnickie ● Al. Flensa 2B ● 62-035 Kó rnik ● tel. 61-898 02 91 ● 61-898 00 24 ● sekretariat@fzk.pl ● www.fzk.pl 
Regón 634376651 ● NIP 777-26-72-430 ● KRS 0000120123 ● Nr kónta bankówegó PKO BP SA 38 1020 4160 0000 2102 0004 7027 

 

6. Każda zgłoszona praca musi posiadać tytuł. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy 

rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu 

email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

8. W wypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu konieczne jest przesłanie wraz z pracą 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 6 Jury i sposób oceny 

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury). 

2. Wszystkie nadesłane prace do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, 

biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych krótkich form 

komiksowych. 

4. Zadaniem Jury jest ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów 

stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny pracy, gdzie 

6 oznacza komiks najwyżej oceniony. 

 

§ 7 Nagrody 

 

1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których prace uzyskają największą liczbę punktów. 

2. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej pozycji/miejsca przez 

jedną z prac należy do Przewodniczącego Jury. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku 

niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 3 ilości zgłoszonych prac w każdej kategorii, 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o 

laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora 

oraz w prasie, mediach i Internecie. 

5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu znajdzie się na stronie internetowej Konkursu 

www.tytus.edu.pl do dnia 31 maja 2018r 

6. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem lub listem 

poleconym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. 

7.  Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody: Za prace komiksowe (I, II i III miejsce 

wybierane jest ze wszystkich prac nadesłanych w trzech grupach wiekowych) 

• za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości około 600 zł, 

• za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości około 400 zł, 

• za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości około 300 zł, 

8. Fundatorem nagród jest Fundacja Zakłady Kórnickie 

9. Organizator konkursu o decyduje o właściwościach funkcjonalnych, zewnętrznych, użytkowych 

nagród, a przy ich zestawieniu i doborze kierują się możliwie największą troską o pełną satysfakcję 

zwycięzców konkursu. 

 

http://www.tytus.edu.pl/
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§ 8 Wykorzystywanie prac 

 

1.Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

a) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej formy 

komiksowej. 

b) Zgadza się na opublikowanie pracy na stronach internetowych oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora w czasie trwania konkursu oraz autora Konkursu, który 

może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i 

prawnych. 

3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi nieodpłatnej licencji w zakresie 

utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego 

wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie 

pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może również odstępować prace na rzecz 

osób fizycznych i prawnych. 

4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. nr 101, poz. 926) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane 

osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 

uczestnika konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w 

celu promocji komiksów, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu 

do swoich danych i ich poprawienia. 

5. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie narusza 

ona praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich 

oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych 

wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich 

wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników konkursu. 

8. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 stanowiący wzór oświadczenia 

rodzica/opiekuna prawnego. 
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. 

Załącznik nr 1. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana………………………………………………..wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska) mojego dziecka 

………………………………………. dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu na krótką 

formę komiksową inspirowaną twórczością i życiem Antoniego Janusa : „Powstaniec z Grodziska 

niczym bohater Hollywoodzkich filmów”.  

 

Publikowane będą jedynie imiona i nazwiska laureatów konkursu. Wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w Konkursie.  

 

Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie do celów promocyjnych  i marketingowych 

Fundacji Zakłady Kórnickie w Kórniku reprodukcji pracy zgłoszonej na Konkurs przez moje 

dziecko.  

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie reprodukcji w/w pracy za pośrednictwem 

dowolnych mediów oraz w dowolnym celu, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym publikację w 

czasopismach, na folderach oraz materiałach reklamowych i promocyjnych itp. Jednocześnie 

zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowo reprodukcji w/w pracy. 

 

Oświadczam, że w całości przeczytałem/przeczytałam treść powyższej zgody i w pełni ją 

rozumiem. 

 

 

Podpis ……………………..…………           Miejscowość i data ……………….…………….. 

 

 


