REGULAMIN KONKURSU KOMIKSOWEGO
„100 lat temu w Białej”
§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
1.Organizatorem Konkursu „100 lat temu w Białej”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12 a, 21-500 Biała Podlaska, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs odbywa się w ramach działań poprzedzających jubileuszowy, X Bialski Festiwal
Okołoliteracki.
§ 2 CELE KONKURSU
1. Cele konkursu:
a) Zachęcanie do twórczej aktywności.
b) Rozwijanie u młodych czytelników wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi.
c) Łączenie umiejętności literackich i plastycznych.
d) Skierowanie uwagi uczestników konkursu na przypadającą w tym roku 100 rocznicę odzyskania
niepodległości.
e) Wzbogacenie wiedzy o Białej Podlaskiej i regionie, rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania
naszym miastem, kształtowanie emocjonalnej więzi z „Małą Ojczyzną”, edukacja regionalna i
obywatelska.
§ 3 TEMATYKA KONKURSU
1. Tematyka prac konkursowych nawiązywać ma do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Sceny komiksowe mają mieć związek z regionem bialskim, obok elementów historycznych powinny zawierać chociaż jeden element fantastyczny.
§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 do 18 roku życia.
2. Z konkursu wyłączone są dzieci pracowników MBP.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zostać dokonane w sposób wskazany treści niniejszego
Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, skutkowało będzie
uznaniem zgłoszenia za nieważne.
5. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy
rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

§ 5 ZASADY KONKURSU
1. Praca komiksowa musi zostać wykonana wyłącznie przez jednego Uczestnika Konkursu. Grupowa praca nie zostanie dopuszczona do udziału w Konkursie.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie
internetowej www. mbp.org.pl lub w siedzibie Biblioteki).
3. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową mająca swój tytuł, stanowiącą zamkniętą całość, w postaci czterech jednostronicowych plansz w formacie A3, w układzie pionowym.
4. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, collage malarstwa i grafiki komputerowej.
5. Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w
wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg)
6. Do pracy powinien być dołączony krótki konspekt tekstowy zawierający dodatkowy opis komiksu (bohatera, fabuły, świata itp.)
7. Prace powinny być zapakowane w podpisaną godłem lub pseudonimem sztywną teczkę. Na odwrocie każdej z czterech plansz konkursowych należy zamieścić godło wraz z czytelnie napisanym
tytułem historyjki i numerem strony.
8. Dane autora: imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu trzeba dołączyć wraz z kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem co praca konkursowa
§ 6 CZAS TRWANIA KONKURSU
1.Konkurs trwa od 9 czerwca 2018 do 24 września 2018.
2.Termin dostarczenia prac upływa z dniem 6 sierpnia 2018 o godzinie 1500. Prace należy złożyć w
Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej z dopiskiem KONKURS KOMIKSOWY.
§ 7 KRYTERIA OCENY
1. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie powołanego przez organizatora jury.
2. Komisja konkursowa uwzględni następujące kryteria:
a) zgodność pracy z celami konkursu,
b) staranność wykonania,
c) oryginalność,
d)walory artystyczne.
§ 8 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymogi
konkursu.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10 września 2018 roku, na dwa tygodnie przed kulminacyjnym wydarzeniem X Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego.
3. O wynikach konkursu laureaci poinformowani zostaną telefonicznie do 12 września 2018 roku.
4. Wręczenie nagród odbędzie się 24 września podczas spotkania z gościem honorowym festiwalu
Andrzejem Pilipiukiem.
5. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, lub nie odbierze nagrody w terminie 7 dni od dnia wręczenia nagród w Konkursie, Uczestnik taki utraci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem
lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub

dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
§ 9 NAGRODY
1. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna trzy nagrody: I, II i III
miejsce.
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do dodatkowego nagrodzenia
Uczestników Konkursu.
3. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy.
4. Laureaci zobowiązują się odebrać nagrody osobiście.
§10 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik oświadcza, iż praca komiksowa, biorąca udział w Konkursie, przedstawia jego rysunki
i dialogi, a także nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez zgłoszenie swojego nagrania do Konkursu.
§11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 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 „RODO”;
b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
oraz;
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest
przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: informacja@mbp.org.pl
b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych;
c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba,
której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

8. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w ust. 2 powyżej.
W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych
pod adresem e-mail: informacja@mbp.org.pl
§13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z Konkursem.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację; opis przedmiotu
reklamacji wraz z uzasadnieniem; adres korespondencyjny.
3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora.
4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora
w ciągu 14 dni od jej otrzymania i wysyłane będą listem poleconym. Ostateczny termin składania
reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika
do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
2. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w materiałów bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650.).
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Uczestników Konkursu cudzej własności intelektualnej.
4. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału
w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.mbp.org.pl.
Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielane są pod numerem tel. 83 341 60 12. ,
e-mail: informacja@mbp.org.pl
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

