
R E G U L A M I N  K O N K U R S U 



§ 1

1. Organizatorem konkursu jest Grajewskie  Centrum Kultury (zwane też dalej Organizatorem) z siedzibą przy 
    ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo. 

2. Konkurs jest organizowany w nawiązaniu do tegorocznych obchodów 480 rocznicy nadania praw miejskich 
     Grajewu i odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Grajewa.

3. Celami konkursu są:
    - wspieranie indywidualnych zainteresowań rysunkiem, malarstwem, fotografią, grafiką
      komputerową, komiksem;
    - uczczenie obchodów 480 rocznicy nadania praw miejskich Grajewu;
    - ukazanie spostrzeżeń na temat miasta Grajewa;
    - promocja miasta;

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gckgrajewo.pl

5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Tematem konkursu jest miasto Grajewo, a więc miejscem akcji musi być 
    Grajewo. Powinna być o tym wzmianka w komiksie, powinny również pojawić się co najmniej trzy  elementy 
    zabudowy charakterystycznej dla  Grajewa. Tematyka komiksów w kwes�i scenariusza jest dowolna (komiks 
    historyczny, przygodowy, horror, romans itp.). 

6. Technika wykonania prac dowolna w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii.

§ 2

1. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej  

    objętości ośmiu plansz.

2. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, 

    jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych  

    duetów/grup twórców.

3. Prace należy przesłać:

    a) na adres: Grajewskie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 20 -19-200 Grajewo, z dopiskiem: Komiks -  

        Grajewo 480 lat na nośniku  CD/DVD bądź pendrive zawierającym pliki z pracą w wersji elektronicznej.

    b) za pomocą pla�ormy WeTransfer na adres konkursy@gckgrajewo.pl

    Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 marca 2021 roku(decyduje data stempla pocztowego lub data   

    wpływu pracy na mail z linkiem).

    Prace powinny być wykonane wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm).    

    Format plików: �ff lub jpg, CMYK, A4 -300 DPI. Wszystkie pliki ze stronami komiksu powinny mieć w nazwie 

    tytuł pracy oraz numer strony.



4. Przesyłka z  pracą na nośniku  CD/DVD bądź pendrive zawierającym pliki w wersji elektronicznej musi 
     zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną przez każdego z autorów kartę zgłoszeniową, dostępną na 
     stronie Pliki przesłane za pomocą pla�ormy WeTransfer powinny zawierać  www.gckgrajewo.pl 
     zeskanowane karty zgłoszeniowe każdego z twórców.

5. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

§ 3

1. O wynikach konkursu zadecyduje jury powołanego przez Grajewskie Centrum Kultury.

2. Jury przyzna trzy nagrody (I, II i III miejsce) oraz trzy wyróżnienia. 

3. Łączna pula na nagrody wynosi 2750 zł (I nagroda –1000 zł, II nagroda – 800 zł, III nagroda – 500 zł, trzy 
    wyróżnienia – po 150 zł).  Jury może zadecydować o innym podziale nagród.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wystawy komiksu, która planowana jest na kwiecień 2021 lub 
    w razie przedłużenia lockdownu z uwagi na pandemię covid19 zostaną opublikowane online.

5. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani przed wystawą komiksu i zaproszeni do odebrania 
    nagród osobiście, w razie nieobecności laureata nagroda zostanie dostarczona w innej, uzgodnionej formie.

6. Każdy uczestnik konkursu , którego praca znajdzie się w zbiorczej publikacji, otrzyma ją za darmo.

§4

1. Wzięcie udziału w konkursie jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej zgody na przetwarzanie przez 
    Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z 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 ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
    osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) i przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury.

2. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Grajewskie  
    Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo.

3. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do 
    tego, aby móc wziąć udział w konkursie. W przypadku osób poniżej 16 roku życia zgody udziela rodzic
    lub opiekun prawny.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu na krótką formę 
    komiksową, w tym gromadzenie prac konkursowych z danymi ich autorów, przechowywanie tych danych, 
    udostępnienie prac podczas obrad jury, wyłonienie zwycięzców, kontakt ze zwycięzcami, publikacja 
    zwycięskich prac wraz z imieniem i nazwiskiem autora, a także przetwarzanie danych w celu opracowania  
    podsumowania konkursu. 



5. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania,  
    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
    przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
    oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
    Osobowych. Jednakże usunięcie danych będzie skutkowało utratą statusu uczestnika konkursu.

6. Uczestnik konkursu może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z Administratorem danych 
    pod adresem mailowym sekretariat@gckgrajewo.pl.

7. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będę udostępniane 
    nieupoważnionym osobom trzecim.

§ 5

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w katalogu konkursowym, 
    materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, 
    jako formy promocji autora, komiksu i konkursu. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie 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 dodatkowe wynagrodzenie dla autorów.

2. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi nieodpłatnej,   
    bezterminowej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych na polach 
    wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
    (Dz.U. 2017 poz. 880).

3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie 
    narusza 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.

4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia 
    i interpretacja należy do organizatora i jury konkursowego.

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

6. W sprawach nieokreślonych w regulaminie  decyduje Organizator.


