Regulamin konkursu
Polak, Węgier… Wydarzenia na Węgrzech w 1956 roku
w komiksie
1. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty.
2. Organizatorem konkursu jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej
3. Konkurs odbywa się w ramach programu realizowanego przez Książnicę Beskidzką pt.
Literacki Hyde Park dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

4. Konkurs jest formą uczczenia i przypomnienia 60. rocznicy wydarzeń jakie rozegrały się
na Węgrzech w 1956 r.

5. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
6. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający
się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych, ważnych dla dziejów węgierskiego
społeczeństwa, w którym bierze udział realny lub fikcyjny bohater.
Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 2 plansz formatu A4.
Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie
oraz w pionie. Strony powinny być ponumerowane.

7. Na odwrocie każdej strony (planszy) powinny znaleźć się: tytuł pracy, informacje
o autorze lub zespole autorów (imię, nazwisko oraz wiek autora, telefon, adres mailowy,
adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna).
8. Technika wykonania prac: dowolna
9. Do plansz należy dołączyć czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.
10.Cele konkursu:
 Zainteresowanie uczniów współczesną historią Polski i Węgier.
 Kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki
artystycznego wyrazu, do których należy komiks.

11. Przebieg konkursu:


Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do
innych konkursów wraz z wydrukowaną metryczką i podpisanym oświadczeniem

o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej
podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w przypadku, gdy uczestnik jest


niepełnoletni. Osoba pełnoletnia podpisuje oświadczenie osobiście.
Pracę można złożyć osobiście lub drogą pocztową do dnia 10.10.2016 r. na adres:

Książnica Beskidzka
Dział Animacji Promocji i Marketingu
ul. Słowackiego 17a
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „Komiks”
 Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 24 października 2016 r.
o godz. 17.00 w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, przy ul. Słowackiego 17a podczas
Festiwalu Kultury Węgierskiej. Informacja dostępna będzie również na stronie
internetowej www.ksiaznica.bielsko.pl

12. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie
dwuosobowych)

13. Prace oceniane będą przez jury, w skład którego wejdą profesjonalni rysownicy. Przy
ocenie prac będą brane pod uwagę:


zgodność z faktami historycznymi



poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu



płynność przebiegu akcji opowiadanej historii



walory artystyczne



kreatywność

14. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania całości lub fragmentu pracy konkursowej
w dowolnej formie bez honorarium za prawa autorskie.

15. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
16. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest: Katarzyna Ruchała, adres e-mail:
kruchala@ksiaznica.bielsko.pl

17. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.ksiaznica.bielsko.pl

Konkurs dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OŚWIADCZENIE o przeniesieniu praw autorskich

Imię .....................................................................................................
Nazwisko .............................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................
.............................................................................................................
Oświadczam, że:
a) jestem autorem i twórcą pracy plastycznej nadesłanej na Konkurs „Polak, Węgier… Wydarzenia na Węgrzech
w 1956 roku w komiksie”
b) do pracy plastycznej przysługują mi na wyłączność i w sposób nieograniczony wszelkie prawa, w tym
nieograniczone autorskie prawa majątkowe;
c) dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego
jakichkolwiek
zobowiązań,
które
ograniczałyby
lub
wyłączały
moje
prawo
do przeniesienia przysługujących mi praw na organizatora Konkursu „Polak, Węgier… Wydarzenia na Węgrzech
w 1956 roku w komiksie”
d) dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od
jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić organizatora
konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła;
e) przenoszę na organizatora Konkursu „Polak, Węgier… Wydarzenia na
w 1956 roku w komiksie” wszelkie prawa autorskie, dotyczące dzieła, o którym mowa w pkt. a);

Węgrzech

f) przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony
i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby
częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych, w celu
niekomercyjnego promowania Konkursu „Polak, Węgier… Wydarzenia na Węgrzech w 1956 roku w komiksie”;
g) zrzekam się prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;
h) wszelkie materiały przekazane przeze mnie organizatorowi Konkursu „Polak, Węgier… Wydarzenia na
Węgrzech w 1956 roku w komiksie” stają się jego własnością z chwilą ich przekazania;
i) znana jest mi treść regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt. a).

.............................................................................
(podpis autora pracy konkursowej)
.............................................................................
(podpis rodzica/opiekuna autora pracy konkursowej)
(dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich)

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Polak, Węgier… Wydarzenia na Węgrzech
w 1956 roku w komiksie

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA .........................................................................................
WIEK/ KLASA

.....................................................................................................................

ADRES SZKOŁY, TELEFON, E-MAIL....................................................................................
.................................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………………………
MIEJSCE ZAMIESZKANIA , TELEFON, E-MAIL
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
OPIEKUN / OPIEKUNOWIE: ....................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

.................................................................
PODPIS OPIEKUNA LUB RODZICA

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka dla
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu pt. „Polak, Węgier… Wydarzenia w Polsce i na Węgrzech
w 1956 roku w komiksie” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

…………………………………………………………..
data i podpis uczestnika pełnoletniego

……………………………………..
data i podpis rodzica

Materiały pomocnicze
Książki:
Gyula Csics „Węgierska Rewolucja 1956. Pamiętnik dwunastolatka” tłum. Anna Butrym, IPN, 2016
dostępna w Książnicy Beskidzkiej, Dział Animacji, Promocji i Marketingu”

Film:
„1956 Wolność i miłość”
https://www.youtube.com/watch?v=8haZSOnwYB0
Artykuł:
Norbert Wójtowicz
Solidarność polsko-węgierska '56
W relacjach prasy
źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IH/polak_wegier.html

