
Regulamin Konkursu Artystycznego na stworzenie komiksu. 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zwane dalej „TPD” z 
siedzibą w Warszawie (00-325) przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, wpisane pod nr 
KRS 0000114345 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest bycie podopiecznym TPD 
(środowiskowego ogniska wychowawczego lub świetlicy) w wieku 10-15 lat. 

2. Tematyka pracy:  

a) bezpieczeństwo w internecie, 

b) walka z koronawirusem 

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Za przykładową podano aplikację:  

Comica (instrukcja działania: https://www.youtube.com/watch?v=3bHgl7kWPUM) 

4. Każdy z uczestników może stworzyć tylko jedną pracę konkursową. 

5. Uczestnik może korzystać z pomocy Rodziny. 

6. Praca powinna zostać opisana wg powyższego wzoru: 

Imię, nazwisko autora: 

Wiek: 

Tytuł komiksu: 

 

7. zgłoszenie pracy następuje poprzez złożenie poprawnie wypełnionego Formularza 
Zgłoszeniowego, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją 
treści Regulaminu i wyrażeniem chęci udziału w Konkursie przez przedstawiciela 
ustawowego Uczestnika.  

8. przesłanie stworzonej pracy (w formie zdjęć lub zapisu z aplikacji) na adres poczty 
elektronicznej tpd-zg@tpdzg.org.pl jest równoznaczne z przekazaniem praw 
autorskich na rzecz Organizatora konkursu. 

§ 3 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w terminie od   4.05.2020 r. do 31.05.2020 r.  

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

3. Jury pod uwagę weźmie: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania, 
oryginalność. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=3bHgl7kWPUM


§ 4 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15.06.2020 r. 

§ 5 

Nagrody 

1. W puli nagród przewidzianych w Konkursie są łącznie 3 (trzy) nagrody główne  
w postaci: 

a) ZWYCIĘZCA 1 miejsce Karta podarunkowa do sklepu Mediamarkt o wartości 500 zł 

b) ZWYCIĘZCA 2 miejsce Karta podarunkowa do sklepu Mediamarkt o wartości 300 zł 

c) ZWYCIĘZCA 3 miejsce Karta podarunkowa do sklepu Mediamarkt o wartości 150 zł 

d) OSOBA WYRÓŻNIONA miejsca od 4 do 13 Karta prezentowa do sklepu Empik o 
wartości 50 zł 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

       1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.  

       2. Załączniki do Regulaminu stanowią: 

a) Zał. 1 Postanowienia szczegółowe. 

b) Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda przedstawiciela ustawowego,  

c) Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 


