
 

Regulamin konkursu na komiks 

 

1. Przepisy ogólne 

1.1. Konkurs organizowany jest przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Wydział 

Filozofii i Socjologii UMCS. 

1.2. Konkurs powstaje w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet. 

1.3. Konkurs polega na przygotowaniu komiksu będącego ilustracją historii: 

Janek jest studentem, z powodu depresji trafia do szpitala. Tam otrzymuje pomoc: 

rozmawia z terapeutami, dostaje leki. Po pewnym czasie wraca na uczelnię. Czuje się 

jednak niepewnie i trochę trzyma się z boku. Jego koledzy też nie wiedzą jak się zachować 

i wolą trzymać dystans. Na szczęście do akcji wkracza Karolina, najlepsza koleżanka 

Janka z roku. Najpierw tłumaczy kolegom, żeby traktowali Janka zwyczajnie, jak dawniej, 

a potem zachęca go do rozmowy i dołączenia do grupy. Po pewnym czasie sytuacja wraca 

do normy. 

1.3.1.  Komiks przygotowany na konkurs powinien mieć od 4-6 okien. 

1.4. Technika i styl wykonania są dowolne. 

1.5. Konkurs jest przeznaczony dla studentów, doktorantów, pracowników UMCS oraz 

absolwentów UMCS, którzy zakończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 

2013/2014. 

1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

1.7. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

1.8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na 

potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. 

Nr 133, poz. 833 z póz. zm.). 
 

2. Przepisy dotyczące prac 

2.1. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 propozycję komiksu. 

2.2. Technika i styl wykonania są dowolne. 

2.3. Wymagania techniczne:  

2.3.1. Nadesłana praca powinna być w formacie PDF 

2.4. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy.  

2.4.1. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 

nagrodzonej pracy wraz z danymi (imieniem i nazwiskiem oraz uczelni) w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem a także na ich 

wykorzystywanie w celach promocyjnych, oraz rozpowszechnianie fotografii 

poprzez publiczne udostępnianie (w przestrzeni publicznej lub Internecie) w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym.  

 

3. Terminy i nagrody 

3.1. Organizator konkursu uhonoruje laureata nagrodą w postaci umowy z UMCS na 

stworzenie komiksu opowiadającego trzy historie studentów, którzy przezwyciężyli 

kryzysy psychiczne o wartości 2 500 zł brutto. 



3.1.1. Historie zostaną przekazane laureatowi konkursu wraz z decyzją o przyznaniu 

mu pierwszego miejsca. 

3.1.2. Laureat ma 5 dni na podpisanie umowy z UMCS, inaczej traci do niej prawo. W 

szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia 

tego terminu. 

3.2. Prace należy nadsyłać do 01 listopada 2016 roku na adres mailowy 
jrynkiewicz@filozofia.umcs.lublin.pl. 

3.3. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce do 07 listopada 2016 roku i 

odbędzie się drogą elektroniczną. Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o 

wyniku konkursu.  
3.4. Wykonanie komiksu będącego przedmiotem umowy powinno odbyć się do dnia 20 grudnia. 

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o 

niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz 

niespełniających wyżej wymienionych wymogów. 

 
4. Wybór laureata 

4.1. Prace będą rozpatrywane przez jury w skład której wejdą: autorzy historii będących 

przedmiotem umowy, którą podpisze laureat konkursu, organizatorzy projektu 

Przyjazny Uniwersytet, psychologowie i/lub psychiatrzy, osoby zajmujące się 

estetyką.  

4.2. Kryteria oceny pracy konkursowej to: zgodność pracy z historią konkursową, 

wartości estetyczne pracy, przekazywane w pracy idee. 

4.3. Wybór osób do jury należy do organizatora. 

4.4. Jeżeli laureat zrezygnuje z nagrody, to prawo do niej przechodzi na osobę, które 

uzyskała II miejsce. 

4.4.1. W przypadku remisu decydujący głos należy do autorów historii będących 

przedmiotem umowy. 

 

5. Wykonanie umowy 

5.1. Laureat konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów podpisanej przez siebie 

umowy. 

5.2. Laureat konkursu jest zobowiązany do konsultacji z autorami historii, które przedstawia 

tworzony przez niego komiks oraz brania pod uwagę ich uwag i życzeń.  


