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REGULAMIN  
 

KONKURSU NA KOMIKS 
„JAK ZOSTAŁEM SUPERBOHATEREM” 2023 

 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nieco Kultury z siedzibą w Warszawie  

ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa KRS 0000997622. 

2. Partnerem konkursu jest Fundacja Rozwoju NGO w Warszawie. 
3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.niecokultury.pl 
4. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z całej Polski. 
5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 

 
 

§ 2 CELE I PRZEDMIOT KONKURSU 
 

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci i młodzieży oraz 
popularyzacja twórczego myślenia i kreatywności.  

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy konkursowej - komiksu na temat „jak zostałem 
superbohaterem”. Weź kartkę papieru, wymyśl super postać, napisz historię i stwórz oryginalny 
komiks o tym jak zostałeś superbohaterem! Komiks to forma graficzna łącząca rysunek z tekstem 
literackim, umiejscowionym w charakterystycznych dymkach oddających dialog między postaciami lub 
z boku obrazków jako tekst narratora. Historia przedstawiona jest za pomocą rysunków (kadrów) 
powiązanych ze sobą w czasie i opowiadających konkretne wydarzenia. W historyjce obrazkowej 
zawrzyj najważniejsze cechy Twojego superbohatera i opowiedz w jaki sposób walczysz z odwiecznym 
wrogiem - Czarnym Charakterem. Superbohater to fikcyjny bohater komiksów, filmów, seriali, gier lub 
książek zwalczający szeroko pojęte zło i najczęściej posiadający nadzwyczajne umiejętności. 
Superbohaterowie zazwyczaj ukrywają to kim są gdy nie walczą ze złoczyńcami i innymi zagrożeniami, 
w związku z tym często mają kostiumy, za pomocą których ukrywają swoją tożsamość. 
 

  
§ 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace konkursowe zostaną podzielone na dwie kategorie wiekowe: 

 

a) Klasy I-III szkoły podstawowej 

b) Klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

 

2. Uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę. 

3. Komiks powinien być wykonany na dwóch planszach formatu A4 (210mm x 297mm) lub jednej planszy 

formatu A3 (297mm x 420mm), należy zadbać o to, by praca nie była zginana w trakcie wysyłki. 

4. Komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, flamastry, ołówek, papier 

kolorowy itp.) z zastrzeżeniem by umożliwiała reprodukcję i powielanie. 

 
§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. 

 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do konkursu. 
3. Gotowy komiks powinien być zapakowany w podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika sztywną 

teczkę. Każda strona na odwrocie powinna posiadać: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz numer strony. 
Do teczki należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia. 

http://www.niecokultury.pl/
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4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane. 
5. Organizator nie zwraca prac uczestnikom konkursu. 
6. Prace należy złożyć w siedzibie Organizatora: Fundacja Nieco Kultury ul. Podwale 13/12, 00-252 

Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 31 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) w 
kopercie z dopiskiem: „Konkurs na komiks”.  

7. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich i 

majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanej pracy konkursowej na polach 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.06.90.631). 

8. 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 Konkursie na Komiks. Za wszelkie roszczenia osób trzecich 

wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik. 

9. Udział w Konkursie wymaga poniesienia przez Uczestnika opłaty wpisowej w wysokości 18 zł na 

rachunek bankowy Nest Bank Organizatora nr PL 92 2530 0008 2090 1074 6352 0001 

Odbiorca: Fundacja Nieco Kultury, ul. Podwale 13/12, 00-252, tytułem (imię i nazwisko, Konkurs na 

Komiks). 
 

§ 5 OCENA PRAC I NAGRODY 
 
 

1. Prace konkursowe będą oceniane pod względem: 
 

a) zgodności z zaproponowanym opisem tematu   
b) oryginalności artystycznej, 
c) atrakcyjności wizualnej. 

 
2. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wśród których znajdą się 

artyści plastycy, rysownicy i pisarze. 

3. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace, w dwóch kategoriach wiekowych I-III i IV-VIII 

 
a) kategoria wiekowa I-III szkoły podstawowej  

                    I miejsce – nagroda pieniężna o wartości 700 zł   
                   II miejsce – nagroda pieniężna o wartości 500 zł  
                  III miejsce – nagroda pieniężna o wartości 300 zł 
                   

b) kategoria wiekowa IV-VIII szkoły podstawowej  
                  I miejsce – nagroda pieniężna o wartości 700 zł  
                 II miejsce – nagroda pieniężna o wartości 500 zł  
                III miejsce – nagroda pieniężna o wartości 300 zł 
 

c) Wszystkie nadesłane prace stworzą wspólną drukowaną publikację, nawiązującą do początków 
komiksu. Za pierwszy komiks uznawana jest historyjka autorstwa Richarda F. Outcaulta opublikowana 
w „New York Journal” w 1896 roku.  
 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród i wyróżnień lub dokonania innego 
podziału niż określony w punkcie 3. 

5. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 30 kwietnia 2023 r. na stronie Organizatora 
www.niecokultury.pl Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub e-mailowo. 
Dyplomy dla Laureatów zostaną przesłane do zwycięzców drogą pocztową, nagroda zostanie 
wpłacona na podany przez uczestnika numer konta bankowego. 
Natomiast każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie przesłany drogą elektroniczną. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się z laureatami konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach 
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako 
formy promocji autora i komiksu. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, 
tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach 
drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest 
przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

http://www.niecokultury.pl/
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§ 6 INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (oraz ich rodziców i opiekunów) jest Organizator. 
Kontakt z Organizatorem w sprawie przetwarzania danych osobowych może nastąpić w następujący 
sposób: 

a) listownie na adres siedziby: Fundacja Nieco Kultury ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa 
b) przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@niecokultury.pl 
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). W 

razie wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, można 
skontaktować się z Inspektorem listownie na adres: ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa lub 
przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@niecokultury.pl 

3. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych - Dane osobowe Uczestnika (oraz jego 
rodziców i opiekunów) będą przetwarzane w celach realizacji Konkursu na zasadach opisanych w 
Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez 
jednoznaczne działanie polegające na przystąpieniu do Konkursu w sposób wskazany w Regulaminie. 
Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu reklamacyjnego, a w przypadku Laureatów 
zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. 

4. Odbiorcy danych - Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 
a) upoważnieni pracownicy administratora danych 
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak, dostawcy 
usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, 
kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego wykonania zleconych usług, 

c) podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na 
podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych. 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) Organizator nie 
przekazuje danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych 
będzie miał miejsce, Organizator poinformuje o tym w odpowiedniej formie, jak również zapewni, aby 
dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie 
trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

6. Zasady gromadzenia danych - Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - W związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują osobie, której takie dane dotyczą:  

a) Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania. W zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

b) Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była 
dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
które realizowane było na podstawie zgody, zanim została wycofana. 

c) Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w 
przypadku, kiedy dane są przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane dane można przesłać innemu 
administratorowi danych 

d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
e) Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku 

Organizator zrealizuje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami prawa do 
dalszego przetwarzania danych. 

f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Aby skorzystać z praw, wskazanych w par. 7 powyżej, Uczestnik skontaktuje się z Organizatorem lub 
Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się w par. 8 pkt 1 Regulaminu. 
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§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, 
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z 29 lipca 1992 r. o 
grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników, a w zakresie zmian 
terminów działań w ramach Konkursu zaistnieje taka konieczność wynikająca z przyczyn niezależnych 
od Organizatora, przy czym te ograniczenia zmian nie uchybiają koniecznym zmianom w wypadkach 
siły wyższej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na stronie internetowej 
Organizatora (podanej powyżej). 

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem i realizacją Konkursu jest sąd 
właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, wynikający z 
właściwości ogólnej. 

4. Jeżeli właściwy Sąd orzeknie, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub 
bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną ważne i skuteczne.  

 
 
 
 
 
 

 

 


