
Regulamin konkursu na komiks 
„Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji" 

 
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów ul. 
Broniewskiego 10C. 
2. Celem konkursu jest: 

a) podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Chrzanów w zakresie tematu „niskiej 
emisji” 

b) zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń w tym wyeliminowanie działań 
sprzyjających powstawaniu „niskiej emisji”, 

c) wskazanie zagrożeń wynikających z „niskiej emisji” dla zdrowia ludzi i środowiska, 
d) przedstawienie wpływu zanieczyszczeń powietrza w tym niskiej emisji na zmniejszenie atrakcyjności 

turystycznej gminy, 
e) wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, 
f) ukazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia „niskiej emisji”. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych, uczniów klas II i III gimnazjum oraz  
uczniów szkół średnich. 
4. Konkurs polega na wykonaniu komiksu, który będzie spełniał następujące wymagania techniczne: 

a) historia rysunkowa musi być zawarta na 6 stronach formatu A5 (2 strony okładki + 4 strony historii 
komiksowej) 

b) na stronie powinno być nie więcej niż 4 rysunki – scenki, 
c) rysunki można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem,  
d) teksty w komiksie powinny być pisane wyraźnie i czytelnie. 

5. Każda praca musi być wykonana przez jednego autora. Nie dopuszcza się autorstwa dwóch lub więcej osób. 
6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane. 
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia (drukowanymi literami) oraz 

dołączenie jej do pracy konkursowej.  
8. Prace należy podpisać na odwrocie i przesłać do Organizatora w sztywnych opakowaniach lub składać 

bezpośrednio w: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie z dopiskiem "konkurs na komiks". 
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. 
10. Spośród prac komiksowych zostaną wybrane i nagrodzone trzy prace za I, II i III miejsce. 
11. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

a) estetyka wykonania pracy, 
b) zgodność z tematem, 
c) ciekawe ujęcie tematu, 
d) samodzielność wykonania pracy. 

12. Wyniki zostaną ogłoszone 17.11.2017 na stronie internetowej Organizatora www.mbp.chrzanow.pl 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach konkursu, 
b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w 

środkach masowego przekazu informacji, 
c. bezpłatnego przekazania do archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie prac 

nagrodzonych, 
d. nie odsyłania prac autorom.  

14. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 
15. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Terminarz: 
Dostarczenie prac - 15.11.2017 r. 
Informacja o wynikach konkursu – 17.11.2017 r. 
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – 20.11.2017 r. 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
do konkursu na komiks „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji" 2017 

 
Imię i nazwisko autora pracy………………………………………………… 
 
Tytuł pracy………………………………………………………….………………… 
 
Nazwa i adres szkoły………………………………………………………….…. 
 
Klasa………………………………………………………………………..…………… 
 
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela…………………………………… 
 
Kontakt/ tel.stacj.tel kom, e-mail/ ………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie danych 
osobowych niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka  

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

imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów w celu organizacji i 
przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Niska emisja - wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada” zgodnie z art. 23 
ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi 
zmianami). 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tj. Dz.U.         z 2016 r. poz. 666 z późniejszymi zmianami). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 
osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki w  publikacjach na portalach internetowych zarządzanych 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie oraz Gminę Chrzanów/Urząd Miejski w Chrzanowie. Niniejsza 
zgoda nie jest ograniczona czasowo. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

 Podanie danych jest dobrowolne.  

 Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

 Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10 C, 32-
500 Chrzanów. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą przekazywane 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

 

……………………………………….…………………….……… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

* Zaznaczyć właściwe 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Zgoda nauczyciela - opiekuna uczestnika konkursu  
na przetwarzanie danych osobowych  

……………………………………………………………………………………….  

nazwa i adres placówki 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

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

imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna uczestnika konkursu 

 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów w celu organizacji i 
przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Niska emisja - wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada” zgodnie z art. 23 
ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi 
zmianami). 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w przypadku wyłonienia mojego 
podopiecznego jako laureata zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późniejszymi zmianami). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 
osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy w  publikacjach, na portalach internetowych 
zarządzanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie oraz Gminę Chrzanów/Urząd Miejski w Chrzanowie. 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

 Podanie danych jest dobrowolne.  

 Podającemu  dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

 Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10 C, 32-
500 Chrzanów. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  

 Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą przekazywane 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

………………………………………..…………….……… 

Data i podpis nauczyciela - opiekuna uczestnika konkursu 

* Zaznaczyć właściwe. 

 

 


