
Regulamin konkursu „KOMIKS INSPIROWANY ULUBIONYMI POSTACIAMI Z BAJEK” 

 

I. Organizator konkursu: 
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy (zwana dalej: Organizatorem).  

2. Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, który obchodzony jest 

5 listopada. 

 

II. Cele konkursu: 
1. Włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. 

2. Doskonalenie umiejętności literackich i plastycznych. 

3. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 

4. Umożliwienie wyrażenie swoich czytelniczych upodobań.  

5. Rozwijanie i wspieranie aktywności twórczej młodych czytelników. 

 

III. Adresaci konkursu: 
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 7 -12 lat. 

IV. Zasady udziału w konkursie: 

1.Konkurs polega na stworzeniu komiksu przedstawiającego przygody wybranych postaci   

z bajek (minimum dwie postacie z dwóch różnych bajek). Liczba kadrów na stronie nie powinna być 

mniejsza niż 4.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową (1 strona w formacie A3) wykonaną dowolną 

techniką (np. rysunek, malarstwo). Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia 

komiksu.  

3. Podpisane na odwrocie prace (imię i nazwisko autora pracy oraz imiona postaci z bajek, które zostały 

bohaterami stworzonego komiksu) należy dostarczyć do Gminne Biblioteki Publiczna w Rozprzy  

do 2 listopada 2021 r. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 listopada 2021 r. w Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Lista 

laureatów zostanie zamieszczona na stronie www.biblioteka.rozprza.pl.  

5. Prace biorące udział w konkursie muszą być wykonane samodzielnie. W konkursie mogą wziąć udział 

wyłącznie prace nigdzie dotychczas niepublikowane.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających 

wymogów regulaminu.  

7. Jury konkursowe powołane przez Organizatora konkursu wyłoni laureatów trzech pierwszych 

miejsc, którym zostaną przyznane nagrody.   

 

V. Postanowienia końcowe : 

1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy oraz  

na stronie www.biblioteka.rozprza.pl. Informacji dotyczących konkursu udzielają także pracownicy 

biblioteki pod numerem telefonu 44 755 70 22.  

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

http://www.biblioteka.rozprza.pl/
http://www.biblioteka.rozprza.pl/


4. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania nadesłanych prac 

na stronach internetowych www.biblioteka.rozprza i www.rozprza.pl oraz w mediach 

społecznościowych biblioteki w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.  

5. Uczestnik konkursu poświadcza, że jest autorem pracy i przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do tej pracy. 

6. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy do celów związanych z konkursem ”Komiks inspirowany 

postaciami z bajek” 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. 

Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu- 

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rozprzy, ul. Kościuszki 6.  

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.  

 

http://www.rozprza.pl/

