
 
§ 1. 

ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Zamek” z siedzibą we Wrocławiu:                       

pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław ( NIP: 894 23 02 509, RIK: 2/92) zwany dalej Organizatorem. 

 

2. Konkurs związany jest z obchodami Roku Tadeusza Różewicza 2021. Niniejszy Regulamin 

stanowi zbiór zasad obowiązujących przy realizacji Konkursu.  

 

§ 2. 

TERMINY 

 

1. Konkurs trwa od 02.06.2021 do 22.08.2021r.  

 

2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 

okresie od 02.06.2021, od godziny 12:00 do 22.08.2021, do godziny 12:00. Prace przesłane mogą 

być jedynie w formie elektronicznej (plik/pliki za pośrednictwem strony wetransfer.com na adres    

e-mail galeria@zamek.wroclaw.pl) 

 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 08.09.2021, a ogłoszenie Laureatów Konkursu zostanie 

upublicznione 10.09.2021 na stronie internetowej i portalach społecznościowych Organizatora.   

 

4. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa pokonkursowa, która odbędzie się w siedzibie 

Organizatora  we wrześniu i zakończy się uroczystym finisażem 08.10.2021.  

 

§ 3. 

UCZESTNICY 

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w 

Konkursie ukończyła 16 rok życia.   

 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia 

zgody  ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice). Skan podpisanego 



oświadczenia przedstawiciela ustawowego takiej osoby zawierającego zgodę na jej udział              

w Konkursie powinien zostać wysłany na mail:  galeria@wroclaw.zamek.pl 

 

3. Konkurs kierujemy do grafików, rysowników, projektantów oraz wszystkich aspirujących do tych 

ról (profesjonalistów i amatorów). 

 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursowego oraz pracownicy 

Organizatora, jak i członkowie ich najbliższej rodziny.  

 

5. Laureatami Konkursu są Uczestnicy, którzy otrzymali nagrodę jury.   

 

§ 4. 

ZADANIE KONKURSOWE 

 

1. Zadaniem Konkursowym jest adaptacja jednego z wybranych przez Organizatora wierszy 

Tadeusza Różewicza na komiks.  

 

2. Konkursowy zbiór wierszy, z których należy wybrać jeden wiersz dostępny jest pod linkiem w 

załączniku Zbiór wierszy pod listą tytułów wierszy. By uzyskać dostęp do zbioru wierszy wystarczy 

wysłać prośbę o dostęp.  

 

3. Komiks rozumiany jest w sposób szeroki, jako sekwencyjna historia. 

 

4. Uczestnik nie ma obowiązku umieszczania tekstu wiersza na planszy. Komiks może być niemy,  

posiadać jedynie fragmenty wiersza w tekstach lub teksty związane jedynie z jego interpretacją. 

 

5. Uczestnik ma za zadanie zinterpretować wybrany z konkursowego zbioru wiersz na 1 (jednej) 

do maksymalnie 6 (sześciu) planszach komiksowych. 

 

6. Technika wykonania plansz jest dowolna. Ogranicza ją tylko konieczność zeskanowania pracy. 

 

7. Rozwiązania Zadania Konkursowego zbierane są wyłącznie w formie elektronicznej w formacie 

pliku JPG (CMYK, A4 – 300 DPI) za pośrednictwem strony wetransfer.com na adres e-mail 

galeria@zamek.wroclaw.pl 

 

8. Pliki powinny mieć w nazwie imię i nazwisko autora oraz mieć ponumerowane strony. 

 

9. Oprócz przesyłki Zadania Konkursowego każdy uczestnik powinien wypełnić i przesłać e-mail 

Kartę Zgłoszeniową na galeria@zamek.wroclaw.pl z danymi: imię, nazwisko, adres, data 

urodzenia, telefon, email, tytuł wybranego wiersza i liczbę plansz.  Karta Zgłoszeniowa stanowi 

załącznik do Regulaminu Konkursu.  



 

10. Do Konkursu można zgłaszać jedynie Zadania Konkursowe przygotowane samodzielnie, 

oryginalne, których wyłącznym autorem w warstwie wizualnej jest osoba zgłaszająca.  

 

11. Uczestnik, który wysłał Zadnie Konkursowe zostanie powiadomiony za pomocą poczty 

elektronicznej o przyjęciu zgłoszenia do udziału w Konkursie w terminie 10 dni roboczych od 

nadesłania.  

 

12. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.  

 

§ 5. 

JURY I NAGRODY 

 

1. O wynikach Konkursu zadecyduje profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.  

 

2. Jury dokona wyboru trzech najlepszych adaptacji wiersza na formie komiksu biorąc pod uwagę 

zarówno ciekawe przełożenie wiersza na język komiksu, walory artystyczne, estetyczne                   

i oryginalność podejścia do zadania.  

 

3. Kryteria oceny stosowane prze Jury są subiektywne i nie weryfikowalne.  

 

4. Z przebiegu obrad zostanie sporządzony pisemny protokół, podpisany przez wszystkich 

członków Jury, w którym wskazani zostaną Laureaci Konkursu z podaniem końcowej oceny            

i kolejności zajętych przez nich miejsc.  

 

5. Jury po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs przyzna nagrody finansowe: 

 

· Pierwsze miejsce: 2 500 (dwa tysiące pięćset) złotych 

· Drugie miejsce: 1 500 (tysiąc pięćset) złotych 

· Trzecie miejsce: 1 000 (tysiąc) złotych 

 

Nagrody zostaną pomniejszone o należny podatek.  

 

6. Laureaci zostaną o zwycięstwie poinformowani e-mailem przez Organizatora po zakończeniu 

obrad Jury.  

 

7.  Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w formie przelewu bankowego na rachunek 

bankowy wskazany przez  Laureata Konkursu najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od  

upublicznienia wyniku Konkursu.  

 

§ 6. 



PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Organizator oświadcza iż posiada zgodę uprawnionego do dysponowaniu autorskimi prawami 

majątkowymi do wierszy Tadeusza Różewicza wskazanymi przez Organizatora  uczestnikom 

Konkursu, w formie zbioru wierszy do wykorzystania przez nich do realizacji Zadania 

Konkursowego. 

 

2. Nadesłanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

nieodpłatnej, bezterminowej licencji na wykorzystanie nadesłanych prac na polach wymienionych 

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1991 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017 

poz.880). 

 

3. Uczestnik, przekazując Organizatorowi Zadanie Konkursowe, oświadcza, że w zakresie 

wykonanej przez niego interpretacji na komiks przysługują mu niczym nieograniczone  prawa 

autorskie, majątkowe i osobiste do utworów stworzonych w ramach realizacji Zadania 

Konkursowego i nie są one ograniczone, ani obciążone prawami innych osób oraz, że stanowi ona 

przejaw własnej, indywidualnej twórczej działalności i nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

 

4. Uczestnik oświadcza, że wykonane Zadanie Konkursowe będzie wykorzystywane wyłącznie na 

potrzeby udziału w Konkursie i organizacji wystawy pokonkursowej. 

 

5. Z chwilą otrzymania przez Organizatora rozwiązania Zadania Konkursowego uczestnik udziela 

Organizatorowi zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia na korzystanie i rozporządzanie 

Zadaniem Konkursowym lub jego treścią na potrzeby związane z organizacją Konkursu, jego 

rozstrzygnięciem i promocją w tym: 

 

- na dalszą publikację i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w mediach 

społecznościowych, na stronie www. 

 

- na wydrukowanie i eksponowanie Zadania Konkursowego na wystawie pokonkursowej 

organizowanej w siedzibie Organizatora. 

 

§ 7. 

DANE OSOBOWE 

 

1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, telefonu, adresu e-mail oraz 

wizerunku na potrzeby organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz publikacji danych autora 

nagrodzonej pracy na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek oraz w mediach 

społecznościowych.  

 



2. W przypadku otrzymania nagrody uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru PESEL oraz imion 

rodziców na potrzeby wręczenie nagrody oraz dla potrzeb podatkowych.   

 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa 

w Konkursie. 

 

4. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, z siedzibą 

przy  pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. 

 

5. Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem 

iod@zamek.wroclaw.pl. 

 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku 

przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji Konkursu oraz publikacji danych autorów 

nagrodzonych prac na nośnikach określonych w §4. pkt. 2. 

 

7. Wśród odbiorców danych osobowych znaleźć się mogą podmioty, które na podstawie stosownej 

umowy powierzenia stają się odbiorcami danych, a które realizują w imieniu bądź na rzecz 

administratora określone funkcje (łączenie i przechowywanie danych, konserwacja systemów 

księgowych i kadrowych, administracja pocztą elektroniczną, dystrybutor biletów). Poza powyżej 

wskazanymi przypadkami dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą 

przekazywane do państw trzecich, o ile nie wynikało to będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

 

8. W innych przypadkach przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą 

uczestnika. 

 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu, 

wręczenia nagrody oraz publikacji prac konkursowych, a także przez czas wynikający z obo-

wiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz przepisów kodeksu 

cywilnego. 

 

10. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody jest ona 

zawsze dobrowolna. 

 

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgoda może być 



cofnięta w dowolny sposób, który umożliwi Administratorowi danych osobowych zapoznanie się 

wolą osoby, której dane dotyczą. 

 

13. Każdy, kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż jego dane osobowe przetwarzane są z 

naruszeniem prawa. 

 

14. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie oraz odwołania Konkursu bez 

podania przyczyn.  

 

3. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www Organizatora.  

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej prawa.  

 

5. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowią: 

 

· Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej 

· Karta zgłoszeniowa do Konkursu 

· Konkursowy zbiór tytułów wierszy z linkiem do dysku z całymi tekstami wierszy (dostęp po   

przesłaniu prośby) 

 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2021 

 

 

 

 

 
 

 


