„My i nasza historia” konkurs na komiks historyczny
(Regulamin)
1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu na komiks historyczny jest
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych.
3. Celem konkursu jest:
zainteresowanie historią,
utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na uznanie,
kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez
współczesne środki artystycznego wyrazu (komiks).
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego
epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych
ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym udział bierze
realny lub fikcyjny bohater.
5. Warunki uczestnictwa:
udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat,
przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
przez uczestnika,
do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które dotychczas nie były
publikowane i zgłaszane do innych konkursów,
praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 4,
maksymalnie 10 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone
w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie. Strony
muszą być ponumerowane.
na odwrocie każdej ze strony (planszy) mają się znaleźć: tytuł pracy,
pseudonim autora, wiek autora,
do pracy prosimy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym
pseudonimem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszeniowy (do
pobrania ze strony www.wesola.e-bp.pl lub bezpośrednio w placówkach
Biblioteki),
prace w wersji elektronicznej wysłane drogą mailową (format plików: JPG
lub PDF) powinny w tytule maila zawierać zapis: konkurs na komiks
historyczny. W załączniku dodatkowo należy przesłać wypełniony
formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.wesola.e-bp.pl).

Nadawca powinien zobowiązać odbiorcę do potwierdzenia odbioru
wiadomości.
autorzy prac (w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie prawni)
wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych we wszelkich
materiałach promujących Konkurs zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania całości lub fragmentu
pracy konkursowej w dowolnej formie bez honorarium za prawa autorskie.
6. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub
fotografia.
7. Termin i miejsce dostarczenia prac:
Komiksy należy składać do 31 października 2018 r. w Bibliotece Publicznej
w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. Raczkiewicza 31
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs.wesola@e-bp.pl
8. Wyłonienie laureatów Konkursu:
komiksy zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane
specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców
Konkursu,
na zwycięzców czekają wartościowe nagrody.

