
 

 



 

 

 

Konkurs plastyczny na komiks 

na podstawie książek i opowiadań Władysława Strumskiego 

 

Regulamin 
 

I. Organizator 

 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Dębicy. Konkurs jest organizowany z okazji ustanowienia przez Radę Miejską 

Dębicy roku 2022 Rokiem Władysława Strumskiego. 

  

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

wiedzy o Władysławie Strumskim, oficera Armii Krajowej Obwodu Dębica, 

dowódcy oddziału dywersyjnego Komendy Obwodu AK Dębica, pisarza, 

działacza społecznego i przyjaciela młodzieży. 

2. Promocja oraz pobudzenie zainteresowania twórczością Władysław 

Strumskiego.  

3. Promocja Miasta Dębica – jako miejscowości blisko związanej z postacią 

Władysława Strumskiego. 

4. Rozwijanie wyobraźni, umiejętności graficznych i kreatywności młodzieży. 

5. Promocja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy – jako instytucji 

wspierającej twórców regionalnych. 

6. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i 

rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 

III. Adresaci konkursu:  

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, klasy 7-8  

i szkół ponadpodstawowych. 

  



 

IV. Tematyka pracy i jej wykonanie: 

 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu na podstawie opowiadań 

publikowanych w gazecie „Echo załogi” oraz książek pt. „Dziesiątka w akcji” oraz 

„Wojenne losy uczniów” spisanych przez Władysława Strumskiego według następującej 

specyfikacji:  

1. Format i objętość prac – 2 plansze formatu A3.  

2. Zachowanie tradycyjnego układu komiksowego (podział stron na kadry  

z rysunkami przedstawiającymi daną historię, dymki z dialogami lub narracją 

itd.). 

3. Technika prac jest dowolna (dopuszczalne jest wykorzystanie grafiki 

komputerowej w dowolnym programie graficznym).  

4. Prace w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie PDF lub jednym  

z popularnych formatów graficznych (JPG, PNG, TIFF) w jakości pozwalającej 

na bezstratny wydruk (format A3, 300 dpi).  

5. Dopuszczalne jest luźne podejście do tematu, aczkolwiek dany komiks 

wyraźnie musi nawiązywać do jednej z książek i opowiadań spisanych przez 

Władysława Strumskiego. 

  



 
V. Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych: 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową 

dostępną jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a następnie 

dostarczyć ją razem z wykonaną pracą do siedziby Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Dębicy przy ul. Akademickiej 10 do dnia 31 maja 2022 

r.  (w przypadku prac przygotowanych na komputerze, należy je dostarczyć na 

dowolnym nośniku lub wysłać na adres mailowy: dyrektor@mbpdebica.eu. 

2. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową. Każda praca powinna 

być podpisana według wzoru: 

a. imię i nazwisko rysownika, jego wiek, nazwa szkoły, 

b. tytuł opowiadania lub książki Władysława Strumskiego, na podstawie 

której powstała praca,  

c. numer kontaktowy do uczestnika (lub numer telefonu opiekuna jeżeli 

autor pracy jest osobą niepełnoletnią).  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania prac 

niespełniających powyższych kryteriów 

4. Prace oceniane będą przez specjalnie powołane Jury Konkursowe. W ocenie 

prac będą brane pod uwagę m.in.:  

a. zgodność tematu pracy z zadaniem konkursowym,  

b.  walory estetyczne, 

c.  jakość szaty graficznej, 

d. pomysłowość, kreatywność, oryginalność i twórcze podejście do 

tematu,  

e. poprawności językowej warstwy narracyjnej komiksu, 

f. płynności przebiegu akcji opowiadanej historii;  

 

5. Prace nadesłane po 31 maja 2022 roku nie będą brane pod uwagę (decyduje 

data stempla pocztowego lub wysłania maila) 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2022 roku na profilu FB 

biblioteki oraz na jej stronie internetowej.  

7. Organizator konkursu ufunduje nagrody rzeczowe uczestnikom - Laureatom 

konkursu oraz wyróżnionym. 

8. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują dyplomy.  

9. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane telefonicznie lub mailowo 

po ogłoszeniu wyników. 

 

VI. Ochrona własności intelektualnej  

 

1. Uczestnicy konkursu z chwilą nadesłania pracy udzielają Organizatorowi 

konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo 

licencji na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzenie do pamięci 

komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, 

cyfrową, elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;  
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2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy 

wytworzonych zgodnie z pkt 1;  

3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

4) publicznej prezentacji prac konkursowych w postaci wystawy;  

5) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych  

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym 

prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji.  

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do 

przedstawionej pracy.  

3. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę 

na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 oraz przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, o których mowa w ust. 3 wyrażają rodzice/opiekunowie 

prawni.  

 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania 

konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego 

przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora, który uzyskuje prawo do 

umieszczania dostarczonych na konkurs prac (wraz z imieniem i nazwiskiem 

autora) na profilu FB i stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Dębicy, jak również w lokalnej prasie oraz na jej stronach 

internetowych i profilach społecznościowych. Zgłoszenie do udziału  

w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem ogólnego 

obowiązku informacyjnego RODO obowiązującego w Miejskiej i Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Dębicy, dostępnego na stronie www.mbpdebica.eu oraz 

w siedzibie biblioteki. 

 

 

 

 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika konkursu  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła (adres): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko sprawującego opiekę nad uczestnikiem konkursu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…..………………………………………….. 

                                             podpis rodzica lub opiekuna prawnego   

POWIAT  
DĘBICKI 

PTRONAT HONOROWY 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych  

i wizerunku mojego dziecka ……………………………………….……………………………………………………  

na potrzeby organizacji Konkursu plastycznego na komiks na podstawie książek  

i opowiadań Władysława Strumskiego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

        

 

                                                                                                                              
………………………………………………………….…………………… 

                                                                                 data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

  

POWIAT  
DĘBICKI 

PTRONAT HONOROWY 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Dębicy, adres: ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MiPBP w Dębicy: iod@gmbpdebica.eu. 

3. Państwa dane osobowe: 

1) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego,  

w tym ogłoszenia laureatów; 

2) będą przekazywane członkom komisji konkursowej; 

3) nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  

4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania; 

5) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących 

przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

4. Posiadają Państwo prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

 

 


