Regulamin „Konkursu komiksowego”
1. Organizatorami Konkursu są: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie
Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny z siedzibą przy ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów
Wielkopolski oraz Zarząd Województwa Lubuskiego.
Konkurs odbywa się z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Cele Konkursu:
– poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat historii Polski,
– rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych,
– rozwijanie talentu twórczego uczestników,
– włączenie uczestników w czynny udział w obchodach 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.
3. Przebieg Konkursu:
– Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas VI-VII oraz
gimnazjum klas II-III,
– w ramach Konkursu uczestnicy wykonują prace plastyczno-literackie w formie
komiksu,
– tematem głównym pracy powinno być odzyskanie przez Polskę niepodległości
(akcja komiksu może rozgrywać się w dowolnych ramach czasowych,
najistotniejszym elementem jest nawiązanie do tematu głównego),
– komiks powinien być wykonany na papierze białym formatu A4 i mieścić się na 16
lub 20 stronach (8 lub 10 kartek),
– komiks musi dodatkowo posiadać zaprojektowaną stronę tytułową,
– prace Konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (zał. nr 1 do regulaminu),
zapakowane w podpisaną kopertę (z dopiskiem „Konkurs komiksowy”) należy
dostarczyć do Zespołu Willowo-Ogrodowego przy ul. Warszawskiej 35, 66-400
Gorzów Wielkopolski lub do Spichlerza przy ul. Fabrycznej 1-3, 66-400 Gorzów
Wielkopolski,
– termin składania prac upływa 16 czerwca 2018 roku.
4. Warunki uczestnictwa:
– każdy uczestnik może dostarczyć tylko jeden komiks,
– zarówno grafiki, jak i treść komiksu muszą być samodzielnym dziełem autora,
– prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą brane pod
uwagę,
– w Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były przygotowane już wcześniej
do innych celów lub wcześniej publikowane,
– biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
5. Wyłonienie zwycięzcy:
– rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 29 czerwca 2018 roku,
– zwycięzcę Konkursu wyłoni komisja,
– jury będzie oceniało m.in.: warstwę plastyczną, literacką, pomysłowość realizacji
zadania oraz zgodność faktów historycznych,
– informacja o zwycięzcy zostanie podana na stronie internetowej
www.muzeumlubuskie.pl oraz na portalu Facebook @MuzeumLubuskie.

6. Nagrodą główną w Konkursie będzie wydrukowanie zwycięskiego komiksu,
i wykorzystanie go podczas zajęć edukacyjnych dotyczących tematyki odzyskania
niepodległości przez Polskę w Muzeum Lubuskim. Ponadto zwycięzca otrzyma 10
egzemplarzy autorskich komiksu.
7. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych:
– uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy udziela organizatorom nieodpłatnej,
wyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy w następujących
polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania (pamięć komputera, płyty CD/DVD, nośniki pamięci itp.), a także
prezentowania prac na wystawach organizowanych w celach popularyzacji i promocji
Muzeum,
– organizator nabywa prawa autorskie, majątkowe do prac konkursowych na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 888)w tym w szczególności
w zakresie:
a) wprowadzenia do pamięci komputera,
b) wytworzenia i zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą
wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniki drukarskiej
i cyfrowej) na jakimkolwiek nośniku,
c) wprowadzenia wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na
stronach internetowych organizatora z możliwością nieograniczonego pobrania na
urządzenia elektroniczne w formatach *pub, *mobi, *PDF itp.,
e) prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych
oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjnopromocyjnych Muzeum Lubuskiego,
f) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych oraz
edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnych Muzeum.

– rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu w celach komunikacyjnych,
naukowych, dydaktycznych i statystycznych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), co
potwierdzają własnoręcznym podpisem (załącznik nr 1). Dane te nie będą
udostępniane innym podmiotom do innych celów,
– dane osobowe uczestników Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości,
m.in. za pomocą mediów społecznościowych oraz strony internetowej
www.muzeumlubuskie.pl, na co rodzice/opiekunowie prawni uczestników Konkursu
wyrażają zgodę, podpisując załącznik nr 1 oraz przystępując do Konkursu,
– na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) rodzice/opiekunowie prawni uczestników
Konkursu mają prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, ich poprawienia
oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania,
– żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej,
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie,

– prace zgłaszane do Konkursu nie będą zwracane autorom,
– uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które
naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie
ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do:
– zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
– rozstrzygania kwestii nieregulowanych w regulaminie przez Dyrektora Muzeum
Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.
9. Dane kontaktowe:
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim – Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 722 54 68
e- mail: h.kotas@muzeumlubuskie.pl

Załącznik nr 1
Karta uczestnictwa w „Konkursie komiksowym”
Imię i nazwisko uczestnika:
………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….………
Wiek ………..
Szkoła …………………………………………………………………………………………
Tytuł komiksu ………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora
Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych
organizatora oraz potwierdzam zapoznanie się z regulaminem i akceptuję jego zapisy.

………………………………………..
Miejscowość, data

………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

