REGULAMIN KONKURSU na
„Prezentację w formie graficznej wizji obiektów EC1”
§1
Przedmiot konkursu i procedura konkursowa
1. Konkurs jest kierowany do osób zajmujących się grafiką komputerową, tworzeniem gier,
efektów specjalnych i nowatorskich form grafiki komputerowej.
2. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych.
3. Osoba zgłaszająca musi się zgłaszać bezpośrednio i nie może przekazać zdobytego
zaproszenia innej osobie.
4. Organizatorem konkursu jest instytucja kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul.
Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP 725-197-27-44, zwana dalej „Instytucją”.
5. Konkurs finansowany jest ze środków Instytucji.
6. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie jednego fanartu (1 ilustracja) o tematyce „EC1
Łódź – Miasto Przyszłości”. Celem konkursu jest prezentacja, w formie graficznej (ilustracja
w konwencji fanart) wizji obiektów EC1 w przyszłości, przy zastosowaniu artystycznych
środków wyrazu.
7. Fanart należy przygotować w postaci elektronicznego pliku pdf w formacie A4, o pojemności
nie większej niż 5 megabajtów.
8. Ponadto każdy uczestnik wraz z fanartem obowiązany jest przysłać swoje portfolio:
maksimum 15 plansz A4 w formacie pdf, o wadze nie przekraczającej 15 megabajtów.
9. Zgłaszający, wraz z fanartem i portfolio, przesyłają swoje dane zawierające: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, adres korespondencyjny, datę urodzenia, informacje o wykształceniu
(lub szkole, do której uczęszcza), e-mail, numer telefonu.
10. Laureatów konkursu – w liczbie 10 osób - wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z 4
osób – przedstawicieli Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej „EC1 Łódź –
Miasto Kultury” w Łodzi. Komisja Konkursowa będzie oceniała wartość artystyczną
nadesłanych prac, zgodność z tematem konkursu, a także wartość artystyczną portfolio.
11. Koordynacją konkursu oraz przewodniczeniem Komisji Konkursowej będzie zajmował się
Adam Radoń - dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier.

§2
Nagroda
1. Nagrodami w konkursie jest nagroda rzeczowa -10 pojedynczych zaproszeń do udziału we
wszystkich wydarzeniach Promised Land Art Festival 2017 w dniach 3-6 września 2017,
które odbędą się w „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, przy ul. Targowej 1/3, 90-022 Łódź
- każde z zaproszeń ma wartość 1400 zł, oraz nagroda pieniężna o wartości 155,54 zł, która
nie jest wypłacana i stanowi pokrycie zryczałtowanego podatku od nagrody rzeczowej.
Nagrodę pieniężną otrzymają tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności
gospodarczej.
2. Promised Land Art Festival jest międzynarodowym wydarzeniem dla profesjonalnych
grafików pracujących w branży gier wideo, filmów i efektów specjalnych. Program festiwalu
realizowany jest w języku angielskim, bez tłumaczenia.
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§3
Zasady ogłoszenia wyników konkursu i wręczania nagród
Fanart i portfolio oraz dane wskazane w § 1 ust. 9 niniejszego regulaminu powinny być
przesłane w wersji elektronicznej na adres konkurspromisedland@ec1lodz.pl do dnia 18
sierpnia 2017, do godz. 23.59.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.komiksfestiwal.com oraz
na stronie internetowej www.ec1lodz.pl oraz w siedzibie Instytucji.
Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie zwycięzców nastąpi 23 sierpnia 2017 roku.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
Wyniki konkursu umieszczone będą na stronach internetowych www.komiksfestiwal.com
oraz www.ec1lodz.pl, w terminie do 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
Odbiór zaproszeń nastąpi w dniu rozpoczęcia Promised Land Art Festival, w recepcji
Festiwalu, na podstawie e-maila informującego o wygranej, dowodu tożsamości oraz po
podpisaniu protokołu odbioru nagrody i złożeniu oświadczenia o którym mowa w §5 ust.
4.

§4
Wyjaśnienia treści i zmiana regulaminu.
Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pocztą elektroniczną o wyjaśnienie postanowień
Regulaminu na adres podany w ogłoszeniu o Konkursie.
Odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem zostaną udzielone niezwłocznie, pod
warunkiem, że zapytania wpłyną pocztą elektroniczną na adres podany w ogłoszeniu o
Konkursie nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania wniosków. Wyjaśnienia
oraz informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną.
Instytucja może w każdym czasie unieważnić Konkurs bez dokonywania wyboru.
Treść każdej dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim
Uczestnikom Konkursu, którzy z zachowaniem formy pisemnej zwrócili się z wnioskiem o
wydanie
Regulaminu,
oraz
opublikowana
na
stronie
internetowej
www.komiksfestiwal.com.
Dokonane przez Instytucję modyfikacje Regulaminu oraz udzielone wyjaśnienia są wiążące
dla wszystkich uczestników Konkursu.

§5
Oświadczenia uczestnika Konkursu
1. 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. z 2002 r. nr 101, poz. 926) organizator konkursu informuje
uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatora
na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody w związku z
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wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, a także informowania o konkursie.
Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
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.
Wzięcie udziału w konkursie i przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na ekspozycje i prezentacje pracy konkursowej przez Organizatora dla
celów związanych z informowaniem o przebiegu konkursu za pomocą środków masowego
przekazu, w tym zwłaszcza za pomocą Internetu, w prasie, w materiałach informacyjnych i
promocyjnych Organizatora.
Uczestnik konkursu, który przekazał pracę konkursową i który zostanie wyłoniony jako
laureat konkursu uprawniony do otrzymania nagrody konkursowej, zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia o udzieleniu licencji do pracy konkursowej na organizatora w
zakresie określonym w załączniku.
Oświadczenie wskazane w ust. 4 winno być złożone niezwłocznie po zawiadomieniu
laureata o przyznaniu nagrody konkursowej, najpóźniej przez odbiorem nagrody
konkursowej. W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia w zakreślonym powyżej
terminie Organizator jest uprawniony do odmowy wydania nagrody i przyznania tej
nagrody innemu uczestnikowi konkursu.
Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3

