Warszawa, wrzesień 2014 r.
Regulamin Konkursu na komiks pt. „Przeciwdziałamy zmianom klimatu”
1. Organizator
Organizatorem Konkursu na komiks „Przeciwdziałamy zmianom klimatu” (dalej „Konkurs”) jest
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (dalej „Organizator”).
Konkurs organizowany jest w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „Autobus Energetyczny –
mobilne centrum edukacyjno – informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu” (dalej „Autobus
Energetyczny”) dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży działań służących ochronie środowiska
w tym: poszanowaniu energii, racjonalnemu wykorzystaniu zasobów, w tym wody oraz racjonalnej
gospodarce odpadami. Konkurs przyczyni się do poszerzenia wiedzy uczestników w zakresie ochrony
środowiska. Jednocześnie zadanie konkursowe rozwija kreatywność, wrażliwość estetyczną oraz
indywidualne zdolności twórcze.
3. Zadanie konkursowe
Zadaniem konkursowym jest wykonanie komiksu:
 w dowolnej technice plastycznej lub graficznej o maksymalnej objętości 12 stron formatu A5,
 w dowolnej technice graficznej – komputerowej (dozwolone elementy animacji)
o równowartości maksymalnej objętości 12 stron formatu A5.
Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu. Dozwolone są wyłącznie
zgłoszenia indywidualne – zgłoszenia grupowe nie będą rozpatrywane.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika
Konkursu, data urodzenia, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz
adresem e-mail.
Praca wykonana na komputerze powinna być trwale zapisana na nośniku typu CD, DVD w formacie
PDF (lub innym tradycyjnie wykorzystywanym w przypadku wykorzystania animacji). Nośnik powinien
być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika. Na nośniku oprócz pracy powinny zostać również
zapisany plik z imieniem i nazwiskiem uczestnika, datą urodzenia, adresem do korespondencji,
numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail.
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4. Uczestnicy konkursu
Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1) Kategoria 1: młodzież gimnazjalna
2) Kategoria 2: młodzież ponadgimnazjalna
5. Zgłoszenia
Pracę należy wysyłać pocztą do dnia 30 listopada 2016 roku na następujący adres:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs komiksowy ”Przeciwdziałamy zmianom klimatu”
6. Ocena prac i wyłonienie zwycięzców
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania
wyróżnień, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Jury”).
Przy ocenie prac konkursowych jury weźmie pod uwagę:
1) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 6 pkt.);
2) kreatywność w podejściu do tematu, (max. 6 pkt.);
3) walory estetyczne pracy (max. 4 pkt.)
Zwycięzcy Konkursu wyłonieni zostaną w grudniu 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone
w grudniu 2016 roku na stronie projektu www.autobusenergetyczny.pl.
Decyzje jury Konkursu są ostateczne i nieodwołalne.
7. Nagrody
W każdej kategorii wiekowej przewidywane są następujące nagrody:
- za zajęcie I miejsca tablet
- za zajęcie II i III miejsca wydawnictwa multimedialne,
Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora pocztą, chyba że organizator postanowi inaczej.
Jury ma prawo do przyznania dowolnych dodatkowych nagród i wyróżnień.
8. Prawo własności nośników i prawa autorskie
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Organizator nie przewiduje zwrotu prac dostarczonych do Konkursu i z chwilą przesłania prac przez
uczestnika nabywa własność nośników, na których prace zostały utrwalone.
Z chwilą przyznania uczestnikowi nagrody lub wyróżnienia, Organizator nabywa wyłączną licencję na
okres 5 (słownie: pięciu) lat, uprawniającą Organizatora do korzystania z pracy zgłoszonej do
Konkursu w celach związanych ze statutową działalnością Organizatora, w tym w szczególności do:
1) umieszczenia pracy na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie internetowej
kampanii edukacyjno-informacyjnej „Autobus Energetyczny”,
2) wykorzystywania całości lub części pracy w publikacjach informacyjnych, reklamowych lub
naukowych Organizatora oraz w ramach materiałach dotyczących kampanii edukacyjnoinformacyjnej „Autobus Energetyczny”.
9. Postanowienia końcowe
Nadesłanie pracy w ramach Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez
uczestników (lub przedstawiciela ustawowego uczestnika w przypadku niepełnoletnich uczestników).
Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym regulaminem, odbiegające
od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą naruszały powszechnie przyjęte normy społeczne.
Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie
przesyłki.
Przesłanie pracy w ramach Konkursu oznacza wyrażenie zgody uczestnika (lub przedstawiciela
ustawowego uczestnika w przypadku niepełnoletnich uczestników) na przechowywanie
i przetwarzane jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej
współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
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