
REGULAMIN 
 Konkursu komiksowego dla dzieci i młodzieży „Zwierzęta mają głos”  

33. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi   
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

  
§1. 

Organizatorem Konkursu jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP 
725-197-27-44, zwana dalej „Organizatorem”. 
 
 

§2. 
Głównym założeniem konkursu jest:  

a) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności literackich i artystycznych  dzieci 
i młodzieży, 

b) zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie twórczego myślenia u dzieci i młodzieży, 
c) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury komiksu. 

 
Rozdział II 

Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

§3.  
1. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie komiksu, nawiązującego do hasła "Zwierzęta 

mają głos". Organizatorzy zachęcają do nadsyłania prac poruszających szeroko rozumianą 
tematykę ziemskiej fauny: prawa zwierząt, ochrona gatunków, zależności występujące w 
przyrodzie, życie zwierząt, zwierzęta dzikie i domowe, relacje z człowiekiem (przyjacielskie bądź 
wrogie). Fabuła komiksów może mieć dowolny charakter: edukacyjny, rozrywkowy, realistyczny 
lub fantastyczny. 

2. Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe uczestników:  
a) 10 - 14 lat ( urodzeni między 01.01.2008 – 31.12.2012) 
b) 15 - 18 lat ( urodzeni między 01.01.2004 – 31.12.2007) 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
 

§4. 
1. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia tylko jednej pracy. 
2. Praca konkursowa ma być wykonana samodzielnie, Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.  
3. Komiks należy przesłać w formie papierowej. 
4. Komiks nie może przekraczać 3 jednostronnych, pionowych kartek w formacie A4.  
5. Technika i kolorystyka prac jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, kolaż, 

fotografia, techniki mieszane itp.) 
6. Praca nie może być oprawiona.  
7. Praca nie powinna posiadać żadnych wystających elementów.  

 
§5. 

Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie i zawierać: 
a) imię i nazwisko autora;  
b) rok urodzenia;  
c) imię i nazwisko opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni;  
d) dane kontaktowe (e-mail i telefon); 
e) tytuł pracy;   
f) numer strony 



Podanie powyższych danych jest dobrowolne, równocześnie niezbędne do przeprowadzenia i udziału  
w konkursie. Zgłoszenia nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.  
Szczegółowe informacje na temat zasad przechowywania tych danych przez Organizatora oraz zakresu 
i sposobu ich przetwarzania przez Organizatora zawiera klauzula informacyjna zawarta w treści 
załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Dla skuteczności zgłoszenia w konkursie konieczne jest 
podpisanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z tymi informacjami. 
 

§6. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami 
niniejszego regulaminu oraz przedłożenie wraz z pracą konkursową wypełnionej czytelnie drukowanymi 
literami i podpisanej „Karty zgłoszenia”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

§7. 
Prace powinny być wysłane na podany poniżej adres korespondencyjny Organizatora oraz opatrzone 
dopiskiem „Konkurs komiksowy 2022” wraz z podaniem kategorii wiekowej.  
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi  
ul. Tuwima 46  
90-021 Łódź   

§8. 
Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres lub przesłać pocztą  
w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego). 
 

Rozdział III 
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

 
§9. 

1. Oceny przesłanych prac konkursowych dokona Jury, powołane przez Organizatora  
Konkursu. 

2. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, zgodność z tematem, własna interpretacja, 
pomysłowość, ciekawy projekt graficzny, estetyka pracy i wykonanie.  

3. Decyzja jury jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać.  
4. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej będą przyznane następujące nagrody:  

Autorzy trzech najlepszych prac konkursowych w danej kategorii wiekowej otrzymają –  
z zastrzeżeniem postanowień §11. pkt. 2 i 3 regulaminu – tablety graficzne, karty podarunkowe na zakup 
materiałów plastycznych oraz publikacje od organizatorów festiwalu: 
 

a) za I miejsce – nagrody rzeczowe: tablet graficzny, karta podarunkowa o wartości 650 PLN na zakup 
materiałów plastycznych oraz publikacje;    

b) za II miejsce – tablet graficzny, karta podarunkowa o wartości 450 PLN na zakup materiałów 
plastycznych oraz publikacje; 

c) za III miejsce – tablet graficzny, karta podarunkowa o wartości do 250 PLN na zakup materiałów 
plastycznych oraz publikacje. 
 

5. Jury będzie miało możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 
Autorzy trzech wyróżnionych prac konkursowych w danej kategorii wiekowej otrzymają z 
zastrzeżeniem postanowień §11.pkt. 2 i 3 regulaminu -  kartę podarunkową o wartości 150 PLN na 
zakup materiałów plastycznych oraz publikacje od organizatorów festiwalu.  

6. Maksymalna wartość nagród za zajęcie I, II i III miejsca w danej kategorii wiekowej nie przekroczy 
2000 PLN.   

7. Nagrody w konkursie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  



8. Każdy uczestnik za samo wykonanie pracy konkursowej otrzyma nagrodę o wartości ulgowego biletu 
wstępu na 33. MFKiG, uprawniający do udziału w warsztatach komiksowych oraz nagrodę o wartości 
normalnego biletu wstępu dla opiekuna uczestnika.   

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Dyplomy zostaną przekazane w 
trakcie trwania 33. MFKiG bądź przesłane pocztą.   

 
§10. 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 września 2022 podczas 33. MFKiG w Łodzi,  
a wydanie nagród będzie potwierdzone stosownym protokołem. 

2. Prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane podczas 33. MFKiG oraz opublikowane na stronie 
internetowej związanej z festiwalem i konkursem.  

3. Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie zostaną powiadomieni o wynikach za pomocą poczty elektronicznej  
i zaproszeni do osobistego odbioru nagród w trakcie trwania 33. MFKiG. Jeśli uczestnik nie będzie mógł 
odebrać nagrody bądź wyróżnienia, wówczas wysłane będą one pocztą. 

4. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom za pomocą poczty tradycyjnej w przeciągu dwóch miesięcy od 
ogłoszenia nagród lub będą dostępne do odbioru w siedzibie Organizatora.  

 
Rozdział IV 

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych 
 

§11. 
1. Uczestnik Konkursu zgłaszając pracę, nieodpłatnie przenosi na Organizatora Konkursu własność 
egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do publicznej prezentacji 
pracy konkursowej w trakcie 33. MFKiG. Prace konkursowe będą w tym zakresie prezentowane wraz ze 
wskazaniem imienia i nazwiska autora pracy konkursowej. 
2. Autorzy trzech wybranych przez Jury prac z danej kategorii wiekowej, o których mowa w §9. pkt. 4 
regulaminu, będą uprawnieni do otrzymania nagrody pod warunkiem, że dokonają przeniesienia praw 
autorskich do nagrodzonej pracy na korzystanie z tej pracy  na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w 
art. 50 prawa autorskiego, w szczególności w zakresie: 

a) utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na 
taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych; 

b) wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera;  
c) zwielokrotnianie w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną; 
d) udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych  

(w szczególności typu Internet); 
e) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku w prasie 
codziennej oraz magazynach; 

- publiczna prezentacja w całości lub fragmentach; 
- wyświetlanie w całości i we fragmentach; 
- nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych 
Organizatora oraz w mediach; 

f) odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnionych kopii oraz 
ich najem, dzierżawa i użyczenie. 

Wzór oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora, który uczestnik wybranej pracy 
winien złożyć najpóźniej w chwili odbioru nagrody, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Postanowienia §11. pkt. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do uczestników, których prace zostaną wyróżnione 
w trybie §9. pkt. 5 regulaminu. 
4. Laureat Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw 
osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności utworu oraz przenosi na 
Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

 
 



Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§12 

1. Kontakt w sprawie konkursu: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź,  
tel. 42 600 62 31, e-mail: info.konkurs@ec1lodz.pl 

2. Regulamin Konkursu oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również informacje o 
wynikach, będą umieszczane na stronie internetowej www.komiksfestiwal.com oraz mediach 
społecznościowych Organizatora.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody 

uznaje się:  
a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług 

świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;  
b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na 

skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi 
świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator ma prawo pozyskać Partnerów w trakcie trwania konkursu.   
6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia Konkursu. 
7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 


