
REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA KOMIKS HISTORYCZNY 

„ZIEMIA KOZIENICKA W XX WIEKU” 

 

I INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, 

ul. Kochanowskiego 22, 26-900 Kozienice, e-mail: poczta@ksrh.pl, tel. 509 555 139.  

 

2. Konkurs ma formułę otwartą i skierowany jest do każdego typu odbiorcy. Organizatorowi 

zależy na wyłonieniu prac, które cechować będzie duża wartość artystyczna i merytoryczna.  

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu inspirowanego 

historycznymi wydarzeniami rozgrywającymi się na terenie Ziemi Kozienickiej w XX wieku. 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA 

4. Technika wykonania prac dowolna. 

5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone 

do innych konkursów. 

6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie indywidualnie lub zespoły 

uczestników występujących wspólnie. 

7. Każdy uczestnik lub zespół uczestników występujących wspólnie może złożyć kilka prac 

konkursowych. 

8. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki: 

a) komiks powinien stanowić zamkniętą całość maksymalnie do 24 plansz; 

b) sugerowany format komiksu to A4 orientacja pionowa lub pozioma; 

c) na odwrocie każdej z plansz powinien znaleźć się tytuł pracy, numer strony oraz godło; 

d) do pracy dołączyć należy drugą zamkniętą kopertę zawierającą czytelnie wypełnioną kartę 

zgłoszeniową oraz oświadczenie o przeniesieniu na organizatora autorskich praw 

majątkowych do pracy konkursowej według wzoru. W przypadku prac zespołowych każdy 

z autorów wypełnia oddzielnie kartę i oświadczenie. Zamknięta koperta również powinna być 

opatrzona godłem; 

e) do oryginalnych plansz należy dołączyć płytę CD z pracami w wersji elektronicznej 

(format plików: tiff, CMYK, A4, 300 DPI, wersja poglądowa oraz wersja do druku, obie 

wersje podpisane tytułem pracy); 

f) do pracy należy dołączyć listę dialogową (na potrzeby sporządzenia tłumaczenia); 
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g) prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa 

w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.  

 

III TERMINARZ  

9. Termin nadsyłania prac mija 10 października 2011 r. O dacie doręczenia pracy decyduje 

data stempla pocztowego. 

10. Prace należy przesyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście pod adres: 

Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, 

ul. Kochanowskiego 22 

26-900 Kozienice 

z dopiskiem „KOMIKS” 

11. Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele 

partnerów Projektu „Każdy dzień jest podróżą przez historię” dokona oceny nadesłanych prac 

i wyłoni laureatów konkursu. 

12. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas kozienickich 

obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2011 r. O dokładnym terminie i godzinie 

laureaci zostaną poinformowani osobiście. Wyniki Konkursu zostaną również podane na 

stronie internetowej Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, 

www.ksrh.pl, stronach internetowych partnerów, w lokalnych i regionalnych środkach 

masowego przekazu. 

 

IV NAGRODY 

13.      I nagroda – 3 000 PLN  

II nagroda – 2 000 PLN  

III nagroda – 1 000 PLN  

oraz wyróżnienia. 

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału sumy przeznaczonej na nagrody. W przypadku 

zespołu twórców nagroda pieniężna zostanie podzielona w częściach równych pomiędzy 

uczestników zespołu, bądź wypłacona wskazanemu członkowi zespołu. 

14. Zwycięska praca konkursowa zostanie opublikowana w wersji drukowanej.  

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

15.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji 

o laureatach, a także prac konkursowych w celach promocji przedsięwzięcia.  

http://www.ksrh.pl


16. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

17. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 

Koordynator konkursu: 

Krzysztof Zając 

Prezes Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 

e-mail: poczta@ksrh.pl, tel. 509 555 139, 

www.ksrh.pl 
 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA KOMIKS HISTORYCZNY 

„ZIEMIA KOZIENICKA W XX WIEKU” 

Patronat:  Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego  

Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice 

Organizator: Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 

Partnerzy: Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Biblioteka Publiczna 

Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego, Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. 

Konkurs organizowany w ramach projektu „Każdy dzień jest podróżą przez historię”, 

dofinansowany jest przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
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