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REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS „1863. GLORIA VICTIS”

I. Organizator:
Konkurs organizowany jest przez Muzeum Regionalne w Kutnie w ramach „Spotkań z historią. 
Powstanie styczniowe”.

II. Uczestnicy:
Konkurs  przeznaczony  jest  dla  dzieci  i  młodzieży  z  placówek  oświatowych  znajdujących  się 
na terenie  całego  kraju.  Mogą  brać  w  nim  udział  uczniowie:  szkół  gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych.

III.Cel konkursu:
Propagowanie  znajomości  historii,  pogłębienie  wiedzy  o  lokalnych  wydarzeniach  z  czasu 
powstania styczniowego, wskazanie na zależności między historią ogólną a działaniami lokalnymi.
 

IV. Tematyka prac:
Prace  powinny  odnosić  się  do  zagadnień  i  faktów  historycznych  związanych  bezpośrednio 
z powstaniem  styczniowym,  ogólnopolski  charakter  konkursu  ma  na  celu  m.in.  uwypuklenie 
lokalnych wątków tej  historii,  epizodów bitewnych,  samoorganizacji  ówczesnych mieszkańców 
danego regionu.

V. Zasady formalne:
a) Praca  powinna  być  przygotowana  przez  uczestników  konkursu  indywidualnie  lub 
w 2-osobowych  zespołach  (wówczas  z  podziałem  na  scenariusz  i  rysunek)  z  zachowaniem 
wszelkich praw autorskich.
b) Jedna osoba lub zespół (jak wyżej) może zgłosić do konkursu jeden komiks. 
c) W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas 
udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
 

VI.  Oczekiwana forma prac:
Komiks, opowieść obrazkowa wzbogacona tekstem, zawierająca czytelne informacje historyczne 
i odniesienia do realiów epoki.  
Technika  wykonania  dowolna,  warunkiem  koniecznym  jest  bezpośrednia  możliwość 
wykorzystania  pracy  jako  wzoru  do  druku.  Objętość  maksymalna  10  stron  w  formacie 
zachowującym proporcje A4 ( tzn. stosunek boków powinien wynosić w przybliżeniu 1,4 ). Prace 
konkursowe mogą być nadsyłane w wersji papierowej lub cyfrowej zapisanej na płycie.  Należy 
brać pod uwagę czytelność grafiki po wpisaniu jej/ wydrukowaniu na formacie A4.  
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Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora:  imiona i nazwiska,  wiek 
uczestników, nazwa i adres szkoły, adres e-mail i/lub telefon.

VII. Termin dostarczenia prac: 
Komiksy  zgłoszone  do  konkursu  należy  dostarczyć  osobiście  lub  wysłać  pocztą  na  adres 
Organizatora do dnia: 14.10.2013r., w przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego.

VIII. Ocena prac konkursowych:
a)  Ocenie  będą  podlegać  wyłącznie  prace,  które  zostaną  złożone  na  adres  i  w  terminie 
wyznaczonym przez Organizatora.
b) Jury powołane przez Organizatora oceni zgodność prac z niniejszym regulaminem, poprawność 
merytoryczną (zgodność prac z tematem i celem konkursu, poprawność przedstawienia realiów 
epoki), kreatywność, czytelność przekazu oraz walory estetyczne.
c) Rozstrzygnięcia podejmowane przez Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu:
a)  Lista  osób  nagrodzonych  zostaną  podane  na  stronie  internetowej  Organizatora 
www.muzeumkutno.com do dnia 25.10.2013 r..
b) Uroczyste rozstrzygniecie konkursu nastąpi dnia 08.11.2013 r. o godz. 17:00.

X. Informacja o sposobie wykorzystania prac konkursowych:
a)  Najciekawsze  prace  mogą  zostać  wykorzystane  jako  forma  edukacyjna  w  ramach  spotkań 
prowadzonych przez Muzeum Regionalne w Kutnie.
b) Zakwalifikowane komiksy zostaną udostępnione w formie czytelni w czasie trwania imprezy 
„Spotkania z historią. Powstanie styczniowe”
c) Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego 
ich  wykorzystania  przez  Organizatora,  w  każdej  formie  z  użyciem  wszelkich  środków 
technicznych. 
d) Prace nie będą zwracane ich autorom.

XI. Nagrody:
Przewidziane są  nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc o wartości: I miejsce 
– 500 zł,  II miejsce – 300 zł,  III miejsce – 200 zł.  Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane 
na stronie internetowej  MRK. Przewidziana jest  również ich prezentacja  w IV tomie „Studiów 
i materiałów z dziejów Kutna i powiatu”, który zostaną wydane w roku 2014.

XII. Informacje na temat konkursu:
Informacji  na  temat  konkursu  będą  dostępne  na  stronie  internetowej  MRK 
www.muzeumkutno.com ,  na  profilu  Muzeum  Regionalnego  w  Kutnie  na  portalu 
społecznościowym Facebook
https://www.facebook.com/pages/Muzeum-Regionalne-w-Kutnie/225093110889484?fref=ts 
oraz pod nr tel. 24 254 79 64 .

Inne postanowienia:
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. 
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  konkursu,  w  przypadku  wystąpienia 
okoliczności  od  niego  niezależnych.  W  takim  przypadku  informacja  na  ten  temat  zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora .
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