
R E G U L A M I N 
 
 

 
1. Organizatorem konkursu na komiks o Janie Szczepaniku pod nazwą „#SCPWR” (skrót 

od. Szczepanik Power) jest Muzeum Rzemiosła w Krośnie, zwane dalej Organizatorem. 
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych 

oraz studenci w czterech kategoriach wiekowych: 
- uczniowie klas III-V szkół podstawowych; 
- uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych; 
- uczniowie szkół ponadpodstawowych; 
- studenci, słuchacze uczelni wyższych, szkół pomaturalnych i policealnych. 

3. Konkurs polega na przygotowaniu komiksu opowiadającego fikcyjną historię/przygodę 
inspirowaną życiem, wynalazkami, odkryciami Jana Szczepanika. 

4. Komiks może być przygotowany w dowolnej technice (np. rysunek odręczny, kolaż, 
grafika komputerowa etc.) w formacie A4, w pionie.  

5. Komiks powinien zawierać od 6 do 20 stron plus okładka (przód) oraz mieć własny 
tytuł. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
7. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace do tej pory niepublikowane   

i nienagrodzone w żadnym innym konkursie. 
8. Prace należy złożyć w formie elektronicznej (płyta CD/DVD, nośnik pamięci). Pliki 

powinny być przygotowane w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości 300 dpi.  
Uwaga: w przypadku technik tradycyjnych dopuszcza się możliwość złożenia 
oryginałów. 

9. Każdą pracę należy podpisać. 
10. Do pracy dołączony powinien być formularz zgłoszeniowy dostępny wraz  

z regulaminem. 
11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac , które mogą powstać 

podczas transportu pocztowego bądź kurierskiego. 
12. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac. 
13. Prace wraz z formularzem zgłoszenia  do konkursu należy dostarczyć do dnia  

30 kwietnia 2022 roku na adres:                                                                
 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie 
ul. Piłsudskiego 19 
38-400 Krosno  
 

14. Przebieg konkursu koordynowany będzie  przez pracowników i osoby wyznaczone 
przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie.  

15. Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny zgłoszonych komiksów. 
Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Za rozstrzygnięcie wszelkich 
kwestii spornych odpowiada Organizator. 

16.  Prace niespełniające warunków konkursu nie będą brane pod uwagę.  
17. Werdykt Jury zostanie oficjalnie ogłoszony dnia 19 maja 2022 r. w Piwnicy PodCieniami 

w trakcie uroczystego spotkania, gdzie zaprezentowane zostaną wszystkie prace 
zgłoszone do konkursu.  



18. Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii wiekowej. Nagrodą główną – Grand Prix  
będzie wydanie przez Organizatora komiksu w formie papierowej nakładem 200 egz. 
oraz nagrody rzeczowe, a w IV kategorii wiekowej (studenci, słuchacze uczelni 
wyższych, szkół pomaturalnych i policealnych) nagroda finansowa. 

19. Premiera i pokaz nagrodzonych komiksów odbędzie się podczas uroczystego spotkania 
w Piwnicy PodCieniami dnia 19 maja 2022 r.  

20. Osoby biorące udział w konkursie nie ponoszą żadnych opłat związanych  
z uczestnictwem w konkursie.  

21.  Rodzice/opiekunowie uczestników niepełnoletnich zobowiązani są do podpisania 
załączonych do regulaminu formularzy zgody. 

22. Wszyscy uczestnicy konkursu, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, 
udzielają Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo  
i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe na 
wszystkich polach eksploatacji: użyczenie, dzierżawa, najem, publiczne wystawianie, 
przechowywanie w pamięci komputera, publiczne udostępnianie za pomocą sieci 
informatycznych. 

23. Uczestnicy konkursu udzielają licencji bezpłatnie, na każdym polu eksploatacji. 
24. Nagrodzeni Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do pracy na Organizatora. 
25. Organizator zobowiązuje się do każdorazowego oznaczenia autorstwa pracy. 
26. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że praca nie narusza w żaden 

sposób praw osób trzecich. 
27. Wszystkie złożone w konkursie prace pozostają własnością Organizatora. 

 
 
 
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.:  13 43 277 07 (Punkt Informacji 
Kulturalno - Turystycznej w Krośnie) i e-mail: info@muzeumrzemiosla.pl.  
Regulamin dostępny również na stronie Muzeum Rzemiosła w Krośnie 
www.muzeumrzemiosla.pl.  
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Magdalena Czelna-Mikosz.  
Konkurs realizowany jest przy pomocy finansowej Miasta Krosna.  
 
 

http://www.muzeumrzemiosla.pl/

