30. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi 2019
Regulamin konkursu na krótką formę komiksową
§1
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Twórców „Contur” (zwane też dalej
Organizatorem) z siedzibą przy ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź, zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000109958.
2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.komiksfestiwal.com.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, a tematyka komiksów dowolna.
4. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii.
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§2
Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o
maksymalnej objętości ośmiu plansz.
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.
Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm), powinny
na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów):
imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz
numer telefonu. Plansze mogą być opatrzone nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.
Do oryginalnych plansz, kserokopii bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą w
wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 - 300 DPI).
Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną przez każdego z autorów
kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie www.komiksfestiwal.com.
Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za
pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi). Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do
konkursu.
Prace należy przesłać na adres: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022
Łódź, z dopiskiem: KOMIKS 2019. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 lipca 2019 roku
(decyduje data stempla pocztowego).
Wpisowe z tytułu uczestnictwa w konkursie wynosi 30 zł dla uczestników z Polski i 10 euro
dla uczestników z zagranicy. Kwotę należy wpłacić na konto: Stowarzyszenie Twórców
„Contur”, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź, mBank, Nr PL66114020170000490202454189
(SWIFT/BIC: BREX PL PW MUL), a kopię dowodu wpłaty dołączyć do wysyłanej pracy.
Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
regulaminu.
Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie konkursowej podczas 30.
Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier (organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji
prac, które zostaną pokazane na wystawie). Wystawa konkursowa po zakończeniu ekspozycji
może być prezentowana w innych miastach Polski.
Każdy uczestnik konkursu będzie miał zapewniony bezpłatny wstęp na festiwal (wyłączając
imprezy towarzyszące dodatkowo biletowane). Ponadto każdy uczestnik, którego praca
znajdzie się w festiwalowym katalogu, otrzyma katalog za darmo.

§3
1. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez organizatora festiwalu.

2. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna Grand Prix, trzy nagrody
(I, II i III miejsce) oraz trzy wyróżnienia.
3. Zdobywcy Grand Prix, nagród oraz wyróżnień otrzymają gratyfikację finansową: Grand Prix –
7000 zł, I nagroda – 4500 zł, II nagroda – 3500 zł, III nagroda – 2000 zł, trzy wyróżnienia –
każde po 1000 zł. Od nagród potrącone zostaną wymagane prawem podatki.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas 30. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i
Gier.
5. O wynikach obrad jury laureaci zostaną poinformowani przed festiwalem i zaproszeni do
odebrania nagród osobiście (organizator zwróci laureatom koszty podróży zgodnie z
ustalonym limitem).
§4
1. Wzięcie udziału w konkursie jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem 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.).
2. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest
Stowarzyszenie Twórców „Contur” z siedzibą przy ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź, adres email: info@komiksfestiwal.com.
3. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna lecz
niezbędna do tego, aby móc wziąć udział w konkursie.
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 info@komiksfestiwal.com.
7. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będę udostępniane
nieupoważnionym osobom trzecim.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
§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
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elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane
jakiekolwiek wynagrodzenie dla autorów.
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).
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.
Po zakończeniu cyklu wystaw oryginały prac konkursowych można będzie odebrać w
siedzibie Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w
Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź lub na życzenie autora zostaną odesłane pocztą.
Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy do organizatora i jury konkursowego.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

