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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM  

 „DALSZE LOSY KAJKA I KOKOSZA” 

 

 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE  

WYGAJ NAGRODY Z KULTOWEJ SERII KAJKO I KOKOSZ JANUSZA CHRISTY  

  

 

Organizator                    Partnerzy:  
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Regulamin konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, 

przedszkoli, uczestników zajęć organizowanych przez placówki kulturalne, oświatowo- 

wychowawcze, centra edukacji i biblioteki oraz wszystkich innych zainteresowanych z 

woj. pomorskiego.  Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu jako reprezentanci swojej 

placówki lub indywidualnie.  

2. Praca komiksowa powinna dotyczyć tematu konkursu i być  narysowana samodzielnie 

przez autora. Treścią pracy konkursowej ma być historia stanowiąca zamkniętą całość.  

3. Uczestnicy:  prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych: 

 I. 6 – 11 lat 

 II. 12 – 16 lat 

 III. powyżej 16 lat 

 

 4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace. 

 5. Technika prac konkursowych: malarstwo, rysunek, grafika (również 

komputerowa) oraz techniki mieszane. Prace powinny mieć orientację pionową i 

zawrzeć się w wymiarze formatu A4 (210 x 297 mm). Minimalna objętość pracy - 4 

kadry. 

 6. Na odwrocie pracy należy zamieścić  informację z danymi uczestnika: imię, nazwisko, 

data urodzenia, adres, telefon, e-mail, nazwę i adres placówki, którą reprezentuje 

uczestnik, nazwisko nauczyciela (instruktora, rodzica), pod którego kierunkiem praca 

została wykonana. Ponadto należy dołączyć pisemne oświadczenie uczestnika 

(pełnoletniego) lub rodziców uczestnika zezwalające na udział dziecka w konkursie i 

wykorzystanie nadesłanej pracy przez organizatora na formularzu oświadczenia 

dołączonym do regulaminu.  

7. Wyboru i oceny najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Kryteria oceny prac: 

zgodność treści komiksu z tematem konkursu oraz czytelność zamieszczonych treści, 

twórcza pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, estetyka pracy, 

oryginalność użytych technik plastycznych. 

 8. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji 

drukowanej, niezamieszczone w Internecie i niezgłoszone do innych konkursów.  
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9. Terminy obowiązujące w konkursie: * nadesłanie prac do 10  lipca 2021 roku * 

ogłoszenie wyników na stronie: http://www.fundacjakreska.pl do 15 lipca 2021 i 

powiadomienie nagrodzonych i wyróżnionych. Nagrody oraz wyróżnienia wręczane 

będą 17 lipca 2021 podczas Zlotu Fanów Kajka i Kokosza – Urodziny Janusza Christy. 

Skansen Archeologiczny - Grodzisko w Sopocie ul. Jana Jerzego Haffnera 63, 81-715 

Sopot 

10.  Nagrodami w Konkursie są produkty i gadżety z serii komisowej Kajko i 
Kokosz dostosowane do każdej kategorii wiekowej (kubki, figurki, zestawy promocyjne 
Kajko i Kokosz) 
11. Prace należy nadesłać na adres Biura Konkursu: Grodzisko w Sopocie ul. Jana 
Jerzego Haffnera 63, 81-715 Sopot lub mailowo na adres: edu@fundacjakreska.pl z 
dopiskiem: konkurs: „Dalsze losy Kajka i Kokosza”. 
 
 Uwagi końcowe: 
 
* przewiduje się przyznanie nagród i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej, 
* prace zespołowe będą zdyskwalifikowane,  
* prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, tym samym 
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i reprodukcji prac w 
wydawnictwach Fundacji i środkach masowego przekazu oraz publikacji danych 
laureatów konkursu, 
*Fundacja Kreska im. Janusza Christy nie ponosi kosztów przesłania i doręczenia prac 
konkursowy 
*nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 
regulaminu, 
* Organizatorem  konkursu jest Fundacja KRESKA im. Janusza Christy ul. Rdestowa 29, 
81-577 Gdynia . Informacje o konkursie: koordynator: Bogdan Ruksztełło-Kowalewski 
e-mail:. edu@fundacjakreska.pl ; tel.: 510049164. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmian w regulaminie konkursu. 
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                                                       OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam/oświadczamy, że jako autorowi  nagrodzonego/wyróżnionego w 
konkursie: „Dalsze losy Kajka i Kokosza” komiksu przysługuje mi  do niego wyłączne i 
nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe), które przenoszę  na rzecz 
Organizatora Konkursu  w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu. Tym samym 
Organizator Konkursu ma pełne prawo do prezentacji w/w pracy w formie publikacji 
(m. in. w Internecie, czasopismach i publikacjach własnych) oraz prawo wprowadzania 
do pamięci komputera całości lub fragmentów pracy konkursowej. 
 
Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom Organizatora Konkursu,  podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 
prowadzenia działań reklamowych i marketingowych z wykorzystaniem danych lub do czasu cofnięcia 
zgody.  Informujemy o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu, oraz prawie do przenoszenia danych w 
przypadkach określonych w przepisach RODO; Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem;  

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) - RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu plastycznego „ Dalsze losy 
Kajka i Kokosza”. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych 
osobowych w ramach konkursu„ Dalsze losy Kajka i Kokosza” jest Fundacja KRESKA im. Janusza Christy 
ul. Rdestowa 29, 81-577 Gdynia. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z 
art. 4 pkt 11 RODO. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na 
jego treść.   

 
 
 
 
 
…………………………                                                   ………………………………………                                                                                                                                                                                               
(miejscowość, data)                                                             (czytelny podpis autora i opiekuna) 
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