
 

 
REGULAMIN 

KONKURSU NA KRÓTKĄ FORMĘ KOMIKSOWĄ 
„Z bajki do bajki” 

 
 

§ 1. Cele konkursu 

 

 Popularyzacja literatury dziecięcej. 

 Wprowadzenie dzieci w świat komiksu, jako współczesnej formy narracji. 

 

§ 2. Organizator konkursu 

 

 Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie 

Trybunalskim zwana dalej MBP. 

Adres organizatora: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 Osoba odpowiedzialna do udzielania informacji na temat konkursu: 

Aldona Kaczyńska, tel. 44 681 40 60, 502 419 516 

e-mail: animacja@biblioteka.piotrkow.pl 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

§ 3. Założenia organizacyjne 

 

 Organizacja konkursu oraz nagrody są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 Konkurs odbędzie się w ramach realizowanego przez MBP zadania z zakresu Edukacji kulturalnej  

pn. „Muzy Kultury” I skierowany jest do dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego a 

prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 

 6-8 lat, 

 9-11 lat, 

 12-14 lat. 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy plastycznej w formie komiksu do 30 września  

2020 r. Komiks powinien składać się z minimum 4 a maksimum 12 okienek na kartonie A3 i przedstawiać 

przygody bohaterów z minimum dwóch wybranych bajek dla dzieci. Pracę należy opatrzeć logo autora  

i dołączyć do niej zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym logo, zawierającą wypełnioną kartę 

zgłoszenia. 



 

 

§ 4. Terminy 

 

 Konkurs będzie trwał od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.  

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 października 2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną na profilu 

Facebook MBP a także na stronie www.biblioteka.piotrkow.pl.  

 Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., 

Dz.U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.). 

 Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na dokumentację fotograficzną oraz filmową 

i późniejsze jej wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych oraz przy rozliczeniu zadania w 

MKiDN, z którego Konkurs jest dofinansowany. 

 

§ 5. Ocena prac konkursowych 

 

 Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny prac uczestników w każdej grupie 

wiekowej. 

 Werdykt jury jest niepodważalny. 

 

§ 6. Nagrody 

 

 Wybrane przez jury prace zostaną nagrodzone. 

 

§ 7. Uwagi 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do działań promocyjnych i 

marketingowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


