
REGULAMIN KONKURSU 

 pt. „Rysunkiem pisane” 

Patronat Burmistrza Miasta Iławy 

Celem konkursu jest zachęcenie twórców do tworzenia oraz zaprezentowania trudnej sztuki 

łączącej słowo z rysunkiem i wskazanie obszaru, który umożliwia współpracę pomiędzy 

autorem tekstu i grafiki.  

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie. 

2. Konkurs jest kierowany  dla osób od siódmego do dwudziestego roku życia. 

3. Tematyka prac konkursowych jest dowolna. 

4. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej 

i fotografii. 

§ 2 

1. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 

- juniorzy od 7 lat do 12 lat 

- młodzież i dorośli od 13 do 20 lat 

2. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą 

całość,o maksymalnej objętości od 1 do 8 plansz. 

3. Pod pojęciem „Uczestnik Konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą 

za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców.  

4. Plansze powinny być wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 

(210 x 297 mm), na odwrotnej stronie planszy należyumieścić Kod Zgłoszenia, który 

wraz z Formularzem Zgłoszenia można odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Iławie przy ul. Jagiellończyka 3, w Filii Nr 2 MBP, Iława, ul. M. Curie-

Skłodowskiej 26a lub w iławskich szkołach.  

5. Formularz Zgłoszenia należy umieścić w kopercie z naklejonym Kodem Zgłoszenia. 

Na formularzu wypełniamy czytelnie: imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail, 

numer telefonu, datę urodzenia. 



6. Prace konkursowe należy dostarczyć lub wysłać na adres Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Iławie do dnia 21.05.2018 r. Do udziału w Konkursie zostaną 

zakwalifikowane wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. 

7. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie w holu Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Iławie. 

§ 3 

1. O wynikach konkursu zadecyduje Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na Konkurs pt. „Rysunkiem pisane”, 

wyłoni 3 zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. 

3. Nagrodami w konkursie są Karty Upominkowe do sklepów sieciowych Empik  

o wartości: 250 zł (I miejsce), 100 zł (II miejsce), 50 zł (III miejsce).  

4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 28 maja 

2018 roku.   

5. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone w dniu 3 czerwca 2018 r.  

w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga, ul. Niepodległości 13a, 14-200 Iława.  

§ 4 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac  

w materiałach promocyjnych, wydawnictwach okolicznościowych i materiałach 

prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, komiksu i konkursu. Prawo 

to Organizator zastrzega sobie na  przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń 

mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub 

elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest 

przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

2. 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. 2016 r. poz. 922). 

Organizator Konkursu informuje Uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą 

przetwarzane przez Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody przez 

Uczestnika Konkursu w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu 



oraz w celu promocji komiksów, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik 

ma prawo wglądu do swoich danych i możliwość ich poprawienia.  

3. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z oświadczeniem, że nie narusza on 

praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich 

oraz że Uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na ich 

wykorzystanie w celu udziału w Konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich 

wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik. 

4. Nadesłanie pracy na Konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie 

danych osobowych wydawcom zainteresowanym współpracą z Uczestnikami 

konkursu (chyba, że Uczestnik postanowi inaczej dołączając do pracy stosowne 

oświadczenie).  

5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i Jury.  

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

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

8. Informacje o konkursie: Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie, 14-200 Iława, ul. 

Jagiellończyka 3, tel. 89 649 16 18, 649 16 19, fax 89 648 67 40, e-

mail:mbp@biblioteka.ilawa.pl, www.biblioteka.ilawa.pl 


