
KONKURS PLASTYCZNY – „KOMIKS ŚLĄSKI”

Organizator:

Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 228-72-80

Cele Konkursu:

Celem konkursu jest promowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku śląska i Ślązaków oraz 
popularyzacja komiksu, jako pełnoprawnej formy sztuki.

§ 1

a) Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia i ma zasięg ogólnopolski

b) Uczestnik  konkursu  może  przysłać  jedną  pracę  komiksową stanowiącą  zamkniętą  całość,  
o maksymalnej objętości ośmiu plansz.

c) Plansze w pionowym lub poziomym formacie  A4 (210 x  297 mm),  powinny na odwrocie  
posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska 
oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. 
Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.

d) Do oryginalnych plansz, kserokopii  bądź wydruków należy dołączyć płytę CD/DVD z pracą  
w wersji elektronicznej (format plików: tiff lub jpg, CMYK, A4 - 300 DPI).

e) Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji
Siemianowicach Śląskich 41-103 
ul. Orzeszkowej 12

 z dopiskiem: KOMIKS ŚLĄSKI.
Termin nadsyłania prac 01.10.2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

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

g) Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

h) Organizator nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem nadesłanych prac do konkursu.



i) Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  udostępniania,  przetwarzania  i  upowszechniania 
informacji, w tym zdjęć oraz fragmentów nadesłanych prac w celu promocji konkursu.

j) Nadesłanie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  organizatorowi  zgody  na 
nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone wykorzystywanie ich w działaniach związanych 
z realizacją i promocją konkursu.

§ 2

1. Organizator powoła jury, które dokona analizy i oceny nadesłanych prac.

2. Jury  oceni  prace  pod  względem  odwołania  do  regionu  śląska  (tradycji,  gwary,  kultury,  
mieszkańców,  miejsc),  oryginalności  pomysłu,  jakości  i  staranności  wykonania,  ogólnego 
wrażenia estetycznego i przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

3. Pula nagród wynosi 1500 PLN.

4. Ogłoszenie  wyników konkursu  oraz  wręczenie  nagród  odbędzie  się  w październiku 2014r. 
(dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)

5. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród lub innego podziału nagród.

§ 3

1. Przypadki  uzasadnionego odstępstwa od niniejszego regulaminu bądź ewentualne kwestie 
sporne rozstrzyga organizator konkursu.


