
Regulamin konkursu Narysuj komiks o Złym Kocurku 

 

1. Organizator 

a. Organizatorem konkursu „Narysuj komiks o Złym Kocurku” (zwanego dalej Konkursem) jest 

wydawnictwo Mamania, imprint Grupy Wydawniczej Relacja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Słowiczej 27a, 02-170 Warszawa. Spółka zarejestrowana w KRS, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy. Numer KRS: 0000428010. Numer NIP: 701-034-93-34. Kapitał 

zakładowy: 263.000,00 zł. 

2. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa 

a.  Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  (zwanej dalej Pracą Konkursową) w 

formie komiksu o tematyce związanej z przygodami Złego Kocurka, bohatera serii książek 

autorstwa Nicka Bruela.  Format pracy dowolny, minimalna objętość to 1 strona A4 i dwa kadry 

komisowe. 

b.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski (zwanych dalej 

Uczestnikami). Uczestnicy mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego 

wyrażoną na specjalnym formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu 

c. Przedstawiciel ustawowy, wyrażając zgodę na udział Uczestnika w Konkursie, niniejszym 

udziela upoważnienia nauczycielowi lub bibliotekarzowi, za pośrednictwem którego 

Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu, do dokonania zgłoszenia Uczestnika do 

niniejszego Konkursu, przesyłania pracy związanej z niniejszym Konkursem. 

 

3. Przebieg Konkursu 

a. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie bibliotekarz lub nauczyciel Uczestnika. 

b. Zgłoszenia dokonuje się, wysyłając: 

- prace konkursowe 

- wypełniony i podpisany  formularz o nazwie Zgłoszenie Konkursowe (Załącznik nr 1) 

- wypełnione i podpisane formularze ze zgodą przedstawicieli ustawowych uczestników (Załącznik nr 

2) 

c. Każda Praca Konkursowa powinna na odwrocie zawierać następujące dane: 

- imię i nazwisko autora 

- imię i nazwisko bibliotekarza (nauczyciela) 

- tytuł pracy 

- numer i nazwę szkoły lub biblioteki 

- miejscowość 

d. Każda zgłoszona Praca Konkursowa może mieć tylko jednego autora. 

e.  Zgłoszenia i prace należy przesłać do 31 stycznia 2018 r.  na adres: Wydawnictwo Mamania, ul. 

Słowicza 27a, 02-170 Warszawa  

 

 



4. Ocena Prac Konkursowych, ogłoszenie wyników i przyznanie nagród 

a. Prace Konkursowe zostaną ocenione przez komisję wytypowaną przez Organizatora. Nagrodzone 

zostaną najciekawsze prace według swobodnej oceny członków komisji.  

c. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w  dniu  17 lutego 2018 roku. (Światowy Dzień Kota) Wyniki 

Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych i portalach 

społecznościowych Organizatora. 

d. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: 

-uczniowie klas 0-3 

-uczniowie klas 4-7 

e. W obu kategoriach zostaną przyznane 3 nagrody – tablety graficzne 

f. Dodatkowo Wydawnictwo przyzna nagrody dla nauczycieli lub bibliotekarzy zgłaszających prace 

uczniów, którzy zajmą wyróżnione miejsca – będą to zestawy książek wydawnictwa Mamania. 

g.  Informacja o nagrodzonych Uczestnikach i ich opiekunach zostanie opublikowana na stronach 

internetowych i portalach społecznościowych Organizatora. Będzie też przesłana droga mailową do 

opiekunów nagrodzonych Uczestników. 

e. Nagrodzone Prace Konkursowe zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach na stronie 

internetowej  i portalach społecznościowych Organizatora. 

5. Ochrona danych osobowych 

a. Dane uczestników konkursu, uzyskane w czasie jego trwania, podlegają ochronie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich 

poprawiania. 

6. Prawa autorskie 

a. Przystępując do Konkursu, Uczestnik, reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego, udziela 

Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia (licencji) na korzystanie ze zgłoszonej przez siebie pracy oraz 

wykonywanie praw zależnych do niej, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie zgłoszenia do 

Konkursu.  

b. Nagrodzeni Uczestnicy, reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych, wyrażają zgodę na 

nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac na stronach internetowych Organizatora w celu 

ogłoszenia wyników Konkursu i zaprezentowania zwycięskich prac. 

7. Postanowienia końcowe 

a. W Konkursie, w charakterze Uczestników,  nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników 

Organizatora. 

b. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian przebiegu i regulaminie Konkursu. 

Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową. 

c. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. 

d. Nośnik pracy konkursowej nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników konkursu. 

e. Organizator może w każdym czasie unieważnić konkurs i nie rozstrzygać go bez podania przyczyny. 

f. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 


