
 
Dzień Ziemi 2017 

 
Regulamin konkursu na krótką formę komiksową 

 
§ 1 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

2. Temat konkursu to „Dzień Ziemi – na ratunek Planecie”. 

3. Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii.  

 
§ 2 

1. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, 
o maksymalnej objętości od 2 do 5 plansz. 

2. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą za 
scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być 
członkiem wielu różnych duetów/grup twórców.  

3. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) powinny na odwrocie posiadać 
czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska oraz 
funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), wiek, numer klasy oraz adres szkoły lub instytucji 
opiekującej się pracą. Plansze mogą być opatrzone nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. 

4. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności organizatorzy zalecają, aby w tekście wstawianym 
w dymki komiksu stosowane było pismo drukowane. 

5. Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnione i podpisane dla każdego z autorów 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, dostępne na stronie www.geografia.umcs.pl 
w zakładce Aktualności -> Dzień Ziemi -> 2017.  

6. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do 
konkursu. 

7. Prace należy przesłać na adres: Kamila Łucjan, Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie, 
Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin, z dopiskiem: KOMIKS 2017 lub dostarczyć osobiście na 
portiernię Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Nieprzekraczalny 
termin nadsyłania prac upływa z dniem 7 kwietnia 2017 roku (decyduje data stempla 
pocztowego). 

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

9. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie konkursowej podczas 
obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Ogólnopolskiego Dnia Geografa 2017 (organizator 
zastrzega sobie prawo weryfikacji prac, które zostaną pokazane na wystawie). 

 
§ 3 

1. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez organizatora.  

2. Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna trzy nagrody: I, II i III 
miejsce.  

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2017 roku podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ziemi.  

 
§ 4 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w katalogu 
konkursowym, materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach 
prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, komiksu, konkursu oraz 



organizatorów. 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.  

2. 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).  

3. 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 niniejszym konkursie. Za wszelkie 
roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.  

4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia 
i interpretacja należy do organizatora i jury konkursowego. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.  

 
 

Organizatorzy: 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydział Artystyczny UMCS, 

Warsztaty Komiksu 


