
 

 

Regulamin konkursu 

„Moja komiksowa interpretacja książki” 
 

 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu „Moja komiksowa interpretacja książki” jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Strzelcach, z siedzibą przy ulicy Leśnej 1 w Strzelcach, zwana dalej 

Organizatorem. 

 

II. Cel i tematyka konkursu 

Tematyką konkursu jest tworzenie komiksu będącego interpretacją książki. Celem konkursu 

jest popularyzacja książki i czytelnictwa oraz promocja gminy Strzelce. Nagrodę główną 

otrzyma uczestnik, który wykaże się największą pomysłowością w przedstawieniu głównych 

problemów poruszanych w wybranej przez siebie książce z księgozbioru GBP w Strzelcach.  

 

III. Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież do 18 roku życia będący mieszkańcami 

Gminy Strzelce bez podziału na kategorie. 

2. W Konkursie może brać udział rodzina pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, 

w tym członków Jury. 

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowani. 

 

IV. Zasady uczestnictwa 

1. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę prac komiksowych. Przyjmuje się, że każda osobna 

praca autora jest poświęcona innej pozycji książkowej. 

2. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie. 

3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia, 

nazwiska oraz pracy konkursowej w mediach internetowych oraz drukowanych. 

4. Komiks musi być zgodny z tematyką konkursu, na podstawie książki wypożyczonej 

z księgozbioru dla dzieci i młodzieży GBP w Strzelcach po 10 stycznia 2019r.  

5. Technika wykonania komiksu:  

- prace plastyczne nie większe niż format A4 (do 2 stron, bez składania papieru) – technika 

dowolna  

- grafika komputerowa (maksymalnie do 2 czytelnych grafik, mieszczących się po wydruku na 

formacie papieru A4). Grafika może zostać wykonana w dowolnym programie graficznym przy 

założeniu, że autor nie posługuje się nielegalnym oprogramowaniem oraz elementami płatnymi 

(tylko licencje CC0). Komiks może zostać także wykreowany dzięki darmowej aplikacji 

internetowej takiej jak np.  

- www.canva.com 

- www.pixton.com 

- aplikacje na tablecie i telefonie - system Android i iOS (np. Draw Cartoons 2, MediBang 

Paint, Haltfone 2)  

Warunkiem jest zapisanie i nadesłanie pracy w formacie JPEG (w przypadku dwóch 

grafik należy nadać plikom numerację). 

5. Istnieje możliwość skorzystania ze sprzętu w pracowni komputerowej biblioteki. 

6. Wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów prawnych (Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu) oraz Zgłoszenie uczestnictwa (Załącznik nr 2) 

 

http://www.canva.com/
http://www.pixton.com/


V. Zgłoszenie do konkursu 

1. Komiksy w wersji papierowej (wraz z podpisanymi załącznikami) należy dostarczyć do 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach do 28 lutego 2019r. do godziny 15:00 – można 

także nadesłać pocztą (wraz załącznikami) - ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce 

2. Komiksy w wersji elektronicznej (pliki JPEG) należy przesyłać na e-mail 

biblstrzelce@wp.pl ze swoim imieniem i nazwiskiem i hasłem KOMIKS w tytule (np. 

Anna Kowalska KOMIKS) oraz zeskanowanymi podpisanymi załącznikami w terminie 

do 28 lutego 2019r. do godziny 15:00.  

3. Rodzic/opiekun prawny, składając podpis na Deklaracji (załącznik nr 1), oświadcza, 

że Uczestnik jest autorem zgłoszonej pracy i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy 

graficznej i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego 

rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna 

za stosowny. Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika konkursu przeniesione 

nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

4. Rodzic/opiekun prawny, składając podpis na Deklaracji (załącznik nr1), wyraża zgodę na 

przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Uczestnika. 

5. UWAGA: prace przesłane bez załączników nie będą rozpatrywane przez jury konkursu. 

 

VI. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Strzelcach. Laureatem zostanie osoba, która wykaże się największą pomysłowością 

w przedstawieniu głównych problemów poruszanych w wybranej przez siebie książce 

z księgozbioru GBP w Strzelcach. Fakt wypożyczenia książki będzie weryfikowany. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub 

niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone 

prace zdradzające wady formalne (zły format itp.) 

4. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową. Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy 

najciekawszych prac.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 marca 2019r., a jego laureat zostanie 

powiadomiony drogą telefoniczną o sposobie odbioru nagrody. W przypadku braku reakcji na 

wiadomość przez 24 godziny wybrana zostanie kolejna osoba. 

6. Nazwisko laureata zostanie opublikowane na stronie internetowej i profilu Facebook oraz 

Instagram Gminy Strzelce oraz w mediach i prasie lokalnej.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

na potrzeby konkursu. 

2. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia 2016/679. 

3. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 

osobowe, a konkretnie: 

Imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania i wiek, a także nr telefonu jest Gminna 

Biblioteka Publiczna w Strzelcach, z siedzibą w Strzelcach przy ul. Leśnej 1. e-mail: 

biblstrzelce@wp.pl 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia 

postępowania reklamacyjnego. 

5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie 



http://gminastrzelce.eu/index2.php/?page_id=87 w zakładce Aktualności oraz w siedzibie 

Organizatora. 

6. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie 

koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu. 

7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 

zawarte w Regulaminie. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 Kodeksu Cywilnego. 

9. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

10. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 

wykorzystywania zgłoszonych prac w celu promocji biblioteki w Internecie oraz 

w mediach drukowanych. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za ewentualne naruszenie praw 

autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod 

warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie 

Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed 

wprowadzeniem zmian. 

13. W razie jakichkolwiek zmian terminu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród, 

informacje zostaną podane na stronie internetowej oraz na profilu Facebook. 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2019 roku. 

  

http://gminastrzelce.eu/index2.php/?page_id=87-


Załącznik nr 1 
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego  

Uczestnika Konkursu 
„Moja komiksowa interpretacja książki” 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   ........................................................ (imię i nazwisko)  
w konkursie pt.: „Moja komiksowa interpretacja książki” organizowanym przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Strzelcach.  
 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, 
że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach,  
ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, reprezentowana przez Klaudię Baranowską – Dyrektora. 

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) u Administratora jest Paweł Modrzejewski, adres e-mail: 
inspektor@kiodo.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

a. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy; 

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 
obowiązków na nas ciążących; 

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub 
realizacji roszczeń cywilnoprawnych;  

d. art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe 
sytuacje, np. przetwarzanie wizerunku). 

4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną jest przede 
wszystkim realizacja jej statutowych działań, zawartych umów, a także wykonywanie obowiązków 
prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony 
przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do realizacji danego świadczenia. 

5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia 
lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 
Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają 
Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.   

6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, 
w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych 
roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody –  do momentu jej wycofania.  

7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani 
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy, w tym  informatyczne, 
kurierskie, ubezpieczeniowe, itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.  

9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także na przetwarzanie, wykorzystywanie 
i udostępnianie danych osobowych syna/córki w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 
osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach, 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1. Posiadam 
wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 
zebrane.  

Oświadczenie 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu.  

 
 

.........................................                                   ................................................................................. 
 

(miejscowość, data)                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

 

Załącznik nr 2 
Zgłoszenie do udziału w konkursie  

„Moja komiksowa interpretacja książki” 
 
Imię i nazwisko autora pracy………………………………………………… 
Adres …………………………….………….……… Wiek …………….………… 
Telefon ……………………………………. 
W przypadku nadsyłania prac elektronicznych:  
adres e-mail ……………………………………………………….……………….. 
używana aplikacja/strona do stworzenia komiksu 
……………………..……………………………………………………………………. 
 
Książka na podstawie, której powstał komiks (tytuł)  
 
………………………………………………………………… 
 
Tytuł komiksu  
 
…………………………………………………… 
 


