Regulamin konkursu na komiks historyczny 2017 w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem:
1. Prace mogą być indywidualne bądź w zespołach kilkuosobowych (autor scenariusz, autor tekstów,
autor rysunków)
2. Forma prac - komiks.
3. Format –A4 lub A3, na bloku technicznym, jednostronnie.
4. Technika – dowolna, grafika, rysunek, malarstwo, kolaż.
5. Ilość plansz od 2-8, ilość obrazków na planszy - dowolna.
6. Do Muzeum Tatrzańskiego prosimy dostarczyć prace w sztywnych teczkach, opisane (formularz
zgłoszeniowy) z dopiskiem na teczce „KOMIKS MT 2017”, w miarę możliwości prosimy też
dostarczyć płytę CD ze skanem (w rozdzielczości 300 dpi)
7. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych (klasy I-III, IV-VI, Gimnazjum, Szkoły
Ponadgimnazjalne), zastrzegamy sobie możliwość rozdania dodatkowych nagród jak również nie
przyznania nagrody, jeśliby jury uznało, że nie ma pracy na odpowiednim poziomie (merytorycznym
plastycznym)
8. Prace będzie oceniać komisja złożona z trzech pracowników MT oraz jednej osoby z zewnątrz.
9. Prace prosimy dostarczyć do dnia 2 czerwca 2017 (w przypadku prac wysyłanych drogą pocztową
liczy się data stempla).
10. Wyniki konkursu ogłosimy 19 czerwca 2017, i wtedy podamy też datę rozdania nagród
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w katalogu
pokonkursowym, materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach
prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, komiksu, konkursu oraz instytucji. 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 dla autorów
12. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw
autorskich majątkowych na organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych
na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
13. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego
przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich
dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie
przez uczestnika konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu
oraz w celu promocji komiksów, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do
wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
14. 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. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw
odpowiada uczestnik.
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