Regulamin Konkursu na komiks
do wybranej ballady Adama Mickiewicza
Tydzień Bibliotek 2022 r.
I Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej,
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna; tel. 23 671 73 51.
2. Konkurs jest organizowany w ramach akcji Tydzień Bibliotek 2022.
II Cele konkursu:
- popularyzacja literatury i dorobku twórczego Adama Mickiewicza,
- uczczenie 200. rocznicy wydania „Ballad i romansów” A. Mickiewicza,
- propagowanie kultury czytelniczej,
- kształtowanie twórczego myślenia i pomysłowości,
- zaprezentowanie talentu artystycznego uczestników konkursu,
- rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich.
III Zasady uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter lokalny, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy oraz osoby
uczące się na terenie gminy Opinogóra Górna oraz czytelnicy GBP w Opinogórze
Górnej.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
1) 10 - 14 lat
2) 15 - 19 lat.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy – komiksu na podstawie wybranej
ballady Adama Mickiewicza.
4. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, technika komputerowa.
5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji
drukowanej, niewstawione do Internetu i niezgłoszone do innych konkursów.
6. Komiks powinien prezentować treść wybranej ballady.
7. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub maksymalnie 2-osobowe
zespoły.
8. Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić jedną pracę konkursową:
a) praca konkursowa powinna mieć format A4 (pionowy lub poziomy),
b) powinna składać się minimum z 4 plansz, a nie więcej niż 7 plansz,
c) plansze powinny być zapełnione jednostronnie,
d) praca powinna zawierać tytuł odnoszący się do wybranego tekstu A. Mickiewicza.
9. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy.
10. Jeżeli pracę konkursową składa zespół, każdy z uczestników dostarcza wypełniony i
podpisany Formularz zgłoszeniowy z zaznaczeniem funkcji w zespole (rysownik,
scenarzysta).
11. Termin składania prac – do 20 maja 2022 r.

12. Wyniki konkursu – 27 maja 2022 r.
13. Pracę konkursową można złożyć osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłać
pocztą z zachowaniem terminu.
14. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
15. Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
16. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
17. Może zostać przyznane wyróżnienie/ wyróżnienia.
18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Facebooku Organizatora
– poprzez podanie imienia i nazwiska i miejscowości.
19. Oceniane będą:
- zgodność pracy konkursowej z wymogami regulaminu dotyczące formy i objętości,
- zgodność treści pracy konkursowej z wybraną balladą A. Mickiewicza,
- estetyka wykonania,
- pomysłowość,
- poprawność językowa
- ogólny wyraz artystyczny.
IV Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu
jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej (GBP).
2. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej w Formularzu zgłoszeniowym i
zgody wyrażonej poprzez działanie - wysłanie zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Więcej informacji dot. przetwarzania danych przez GBP oraz przysługujących praw
dostępnych jest na stronie internetowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopłatnego publikowania nagrodzonych i
wyróżnionych prac konkursowych w całości lub we fragmentach w materiałach
prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
4. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, klasa, miejscowość) jest niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie.
5. Dane osobowe – imię i nazwisko, wiek, miejscowość mogą być przetwarzane w celach
promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej, na portalu społecznościowym
Organizatora, w lokalnej prasie, w papierowych materiałach promocyjnych lub
informacyjnych Organizatora przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony
internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych,
do ich poprawiania i usunięcia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
8. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator.
9. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

