
REGULAMIN KONKURSU „Miasto – literatura - kadr”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin  określa  zasady  konkursu  „Miasto  –  literatura  -  kadr”,  zwany  dalej
„Konkursem”,  na  prace  komiksową  (zwaną  dalej  „Dziełem”)  napisaną  w  języku
polskim,  przez  żyjącego  autora,  przeznaczoną  do  wydania.  Regulamin  konkursu
dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  jego  stronie  internetowej:
www.ckvictoria.pl

2. Organizatorem  konkursu  jest Centrum  Kultury  Victoria,  z  siedzibą  w Gliwicach,  ul.
Barlickiego 3 (zwany dalej: „Organizatorem”). 

3. Niniejszy  Regulamin stanowi  umowę,  w której  stronami są Organizator  i  Uczestnik,
jego akceptacja jest tożsama ze zgodą na warunki i zawarciem Umowy.

4. Konkurs  jest  otwarty  dla  wszystkich  pełnoletnich  artystów  profesjonalnych
i nieprofesjonalnych, ma zasięg ogólnopolski. 

5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym
regulaminie.

§ 2
Cele i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie zestawu krótkich form komiksowych, które znajdą się
w antologii pt. „Miasto – literatura - kadr”.

2. Poprzez  krótką  formę  Organizator  rozumie  komiks  o  objętości  maksymalnie  do  5
plansz.

3. Komiks  powinien  być  interpretacją  twórczości  jednego  z  następujących  literatów
w kontekście miasta Gliwice: Horst Bienek, Wolfgang Bittner, Tadeusz Różewicz, Piotr
Peter  Lachmann,  Szczepan  Twardoch,  Zbigniew  Rokita,  Wojciech  Chmielarz,  Adam
Zagajewski, Julian Kornhauser, Wojciech Pszoniak, Krzysztof Siwczyk.

§ 3
Wymagania dotyczące prac konkursowych

1. Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedno Dzieło stanowiące zamkniętą całość.
2. Dzieło  może  być  wykonane  w  dowolnej  technice  artystycznej  umożliwiającej

powielanie w formie druku.
3. Wymagania techniczne: objętość 1-5 stron A4 (format 210 x 297 mm), układ strony -

pionowy. 
4. Na odwrocie  każdej  strony  -  planszy  Uczestnicy  powinni  podać:  tytuł  pracy,  imię,

nazwisko i numer strony. 
5. Każdy uczestnik powinien przesłać formularz zgłoszeniowy oraz wydruki Dzieła wraz

z  nośnikiem  cyfrowym zawierającym elektroniczną  wersję  Dzieła  w formacie  PDF,
rozdzielczość  300dpi,  CMYK. Każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  umieścić  komplet



materiałów w kopercie, zatytułowanej na zewnątrz „KONKURS Miasto – literatura -
kadr”.  Zgłoszenia  można  złożyć  w sekretariacie  Centrum  Kultury  Victoria  przy  ul.
Barlickiego 3, 44-100 Gliwice bądź przesłać w formie tradycyjnej przesyłki pocztowej
na adres ‘Centrum Kultury Victoria przy ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice’.  Dzieło nie
może zawierać słów powszechnie uznanych za kontrowersyjne i obraźliwe, Uczestnik
w  procesie  twórczym  powinien  mieć  na  względzie  przyjęte  normy  społeczne  oraz
potencjalnie nieograniczony wiekowo krąg odbiorców. 

6. Dzieła zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej,
zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich,
a  także  zawierające  treści  erotyczne,  niecenzuralne,  ośmieszające,  nieprzyzwoite,
naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym
na tle  religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie,  które nie  spełniają  wymagań
określonych  niniejszym  Regulaminem  nie  biorą  udziału  w  Konkursie  i  podlegają
odrzuceniu przez Organizatora.

7.  Dzieło  sprzeczne  z  Regulaminem  lub  taka,  co  do  której  Organizator  poweźmie
wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności
prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.

8. Od  decyzji  Organizatora  dotyczącej  odrzucenia  Dzieła  na  mocy  Regulaminu  nie
przysługuje odwołanie.Organizator nie zwraca prac uczestnikom konkursu. 

§ 4
Zasady udziału w konkursie

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

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zagubione,  niekompletne,  uszkodzone
lub opóźnione zgłoszenia do konkursu. 
Plansze  w  postaci  fizycznej  i  cyfrowej  należy  dostarczyć  lub  wysłać  na  adres
Organizatora  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  15  lipca  2022  roku.  W  przypadku
przekazywania Organizatorowi Dzieła w formie przesyłki, datą jego złożenia, będzie
data nadania przesyłki  wynikająca  z  etykiety  przewozowej  lub pieczęci  pocztowej.
Formularz  zgłoszeniowy znajduje  się  na  stronie  Organizatora  -  należy  go  wypełnić,
wydrukować, podpisać i dołączyć do nadsyłanej pracy komiksowej.  Dzieło przekazane
bez  poprawnie  wypełnionego  Formularza  zgłoszeniowego  nie  będzie  podlegało
udziałowi w konkursie.

§ 5
Prawa autorskie

1. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu Uczestnik oświadcza, że
a) jest jedynym autorem pracy i przysługują mu do Dzieła wyłączne i nieograniczone
w żaden sposób autorskie prawa majątkowe;
b)  może  swobodnie  rozporządzać  majątkowymi  prawami  autorskimi  do  Dzieła,  a
prawa  te  nie  są  obciążone  prawami  osób  trzecich  (z  wyłączeniem  ewentualnego
powierzenia  zarządzania  tymi  prawami  organizacji  zbiorowego  zarządzania  prawa
autorskimi  lub  prawami  pokrewnymi),  jak  również  osoby  trzecie  nie  zgłaszają
roszczeń wobec tych praw;



c)  nie  zaciągał  i  nie  będzie  zaciągał  żadnych zobowiązań w odniesieniu  do Dzieła,
które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić realizację celów konkursu i  korzystanie z
Dzieła,
d)  przysługujące  mu  majątkowe  prawa  autorskie  do  Dzieła  nie  zostały  zajęte  w
rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
e) Dzieło nie było wcześniej publikowane;
f) Dzieło jest wolne od wad prawnych, nie narusza osobistych praw osób trzecich.

3. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej, niewyłącznej
licencji do swojego Dzieła, zwanej dalej również utworem na rzecz Organizatora (od
chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na
następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -
wprowadzenia  utworu  do  pamięci  komputera  i  sieci  multimedialnych,  w  tym
Internetu,  sieci  wewnętrznych  typu  Intranet;  w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; w zakresie
rozpowszechniania  utworu  -  publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym  w  tym  również  w  ramach  produktów  elektronicznych,  w  ramach  sieci
multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. 

2. Uczestnik,  który  na  podstawie  zawartej  umowy,  powierzył  zarządzanie  prawami
autorskimi  do Dzieła,  w tym udzielanie  licencji  na korzystanie z Dzieła,  organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stosownie do
przepisów  ustawy  o  zbiorowym  zarządzaniu  prawami  autorskimi  i  prawami
pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293), zgłaszając swoje
Dzieło do konkursu, zapewnia, iż organizacja ta akceptuje udzielenie Organizatorowi
licencji,  o  której  mowa  w  ust.  2.  Uczestnik  ponosi  odpowiedzialność  wobec
Organizatora  za  to,  że  jakkolwiek  organizacja  zbiorowego  zarządzania  prawami
autorskimi  lub  prawami  pokrewnymi  nie  będzie  kierować  wobec  Organizatora
jakichkolwiek  roszczeń  wynikających  z  korzystania  z  Dzieła  w  zakresie  opisanym
powyżej, a jeśli  roszczenia takie zostaną skierowane, Uczestnik zobowiązany jest z
nich niezwłocznie zwolnić Organizatora i zwrócić Organizatorowi ewentualne koszty
zaspokojenia takich roszczeń.

3. Równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  praw  autorskich  i  majątkowych  na
Organizatora  do  wykorzystywania  nadesłanych  prac  konkursowych  na  polach
wymienionych  w  art.  50  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  roku  o  prawie  autorskim  i
prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631). 

4. Przekazanie Dzieła oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona,
ani  nie narusza praw osób trzecich,  w szczególności  nie  narusza ich majątkowych i
osobistych  praw  autorskich  oraz  że  uczestnik  ma  zgodę  osób,  których  wizerunki
utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w konkursie
na  komiks  o  zadanej  tematyce.  Za  wszelkie  roszczenia  osób trzecich  wynikające  z
tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik. 

§ 6
Nagrody



1. Prace  uczestników  konkursu  oceni  jury  złożone  przedstawiciela  organizatora,
pracownika naukowego uczelni wyższej, oraz osób czynnie zajmujących się komiksem.

2. Jury przyzna trzy nagrody (za nadesłane prace – tj. niezależnie od liczebności zespołu
autorskiego): 
I miejsce – 2500 zł brutto
II miejsce – 1500 zł brutto
III miejsce – 1000 zł brutto

3. Nagroda zostanie wypłacona laureatom na podstawie umowy o dzieło.
4. Rozstrzygnięcie i uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie

się 9 września 2022 w siedzibie Partnera -  Galerii „Melina”, Częstochowska 16, 44-100
Gliwice.  O  dokładnej  godzinie  spotkania  laureaci  zostaną  powiadomieni  przez
Organizatora  w  jeden  z  następujących  sposobów:  listownie,  telefonicznie  lub  za
pośrednictwem  poczty  e-mail.  Nazwiska  laureatów  poszczególnych  nagród  zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z laureatami konkursu. 

§ 7
Publikacja pokonkursowa

1. Nadesłane prace zostaną wydane w tomie zbiorczym pt.  „Miasto – literatura - kadr”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Dzieł, które znajdą się w pokonkursowej

antologii. 
3. Autorzy opublikowanych komiksów otrzymają dwa egzemplarze autorskie na własny

użytek. 
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  wybranych  prac  również  w

materiałach  promocyjnych,  w  wydawnictwach  okolicznościowych  i  materiałach
prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora i komiksu. 

5. W  związku  z  publikacją  drukowaną  lub  elektroniczną  Uczestnikom  nie  przysługuje
wynagrodzenie.

§ 8
Wystawa pokonkursowa

1. Nadesłane prace zostaną pokazane na wystawie pt. „Miasto – literatura - kadr”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac, które znajdą się na wystawie. 
3. Autorzy wystawionych prac zostaną poinformowani  o terminie  i  miejscu wystawy i

wernisażu. 
4. Wystawa będzie miała charakter promocyjny oraz edukacyjny.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  zasad  i  treści  regulaminu  w trakcie
trwania konkursu.

2. Z uwagi na art.  13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z



przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE,  dalej  jako:  Rozporządzenie  2016/679,
informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Victoria w
Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Barlickiego 3 (dalej jako Administrator);

2) u Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  związanych  z przetwarzaniem
Pani/Pana  danych  osobowych  pod  adresem  e-mail  iod@gmainvest.pl lub  na
przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;

3) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia  i  realizacji
umowy   zlecenia,  na  podstawie  art.  6.  ust.  1  lit.  b  Rozporządzenia  2016/679,  tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;

4) dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem
podmiotów  uprawnionych  do  ich  przetwarzania  na  podstawie  przepisów
obowiązującego  prawa  (np.  urząd  miejski  w  związku  z  regulowaniem  podatku  od
nieruchomości) oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego
funkcjonowania,  z  którymi  Administrator  zawarł  umowy powierzenia  przetwarzania
danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

5) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  wynikający  z
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu:
przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy, 
obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych, 
w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;

6) posiada Pani/Pan: 
prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących,  zgodnie  z  art.  15
Rozporządzenia 2016/679; 
prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  16
Rozporządzenia 2016/679; 
prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,
zgodnie art.  18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679; 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  jeżeli  uzna  Pani/Pan,  że  dane  przetwarzane  są  w sposób niezgodny  z
obowiązującym prawem; 

7) jednocześnie  nie  przysługuje  Pani/Panu:  prawo  do  usunięcia  danych
osobowych,  zgodnie  z  art.  17  Rozporządzenia  2016/679,  prawo  do  przenoszenia
danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679,
wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679,
z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679. 

8) podanie  danych  jest  wymogiem  umownym,  konsekwencją  ich  niepodania
będzie brak możliwości zawarcia umowy;

mailto:iod@gmainvest.pl


9) Pani/Pana  dane  osobowe nie  będą  wykorzystane  do podejmowania  decyzji,
które  opierają  się  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym
profilowaniu.

3. Postanowienia  regulaminu  są  wyłączną  podstawą  prowadzenia  konkursu,  a  ich
wykładnia i interpretacja należy do Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym czasie lub zakończenia
konkursu bez wyboru jakiegokolwiek Dzieła, bez podania przyczyn. Uczestnikom nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

5. Integralną częścią Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.


