
REGULAMIN KONKURSU „Zobrazuj słowem historię o Lechu Bądkowskim” 

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „Zobrazuj słowem historię o Lechu Bądkowskim” jest Fundacja 

Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, 

Polska, NIP: 583-26-72-089, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego „Lech Bądkowski - żołnierz, pisarz, 

obywatel” wpisującego się w ustanowione przez Miasto Gdańsk obchody roku 

Bądkowskiego, przypadające na rok 2020. 

3. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego scenariusza o Lechu Bądkowskim. Na jego 

podstawie powstanie komiks biograficzny narysowany przez rysownika Jacka Frąsia. Zostanie 

on opublikowany w internecie na stronie Organizatora (http://www.fcs.org.pl). 

4. Konkurs będzie przeprowadzany od początku listopada do końca grudnia 2020 roku. Termin 

wysyłania prac rozpoczyna się 2 listopada, a kończy 30 listopada. Rozwiązanie konkursu 

nastąpi w grudniu.  

5. Scenariusz konkursowy należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail Organizatora 

(fcs@fcs.org.pl).  

6. Konkurs, ani też żaden z jego składników, nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 

19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU I ZASADY KONKURSU] 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne będące uczniami szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych w Gdańsku.  Scenariusz, zwany również Pracą 

Konkursową, może powstać w grupach maksymalnie trzech osób. 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

3. Każdy z uczestników lub zespół uczestników może wysłać maksymalnie jeden scenariusz 

konkursowy. 

4. Warunkiem udział w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie: 

http://fcs.org.pl/ 

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

a) stworzyć autorski scenariusz opisujący życie Lecha Bądkowskiego z naciskiem na jego 

działalności podczas wojny (rola –żołnierz), za czasów PRL-u (rola –pisarz) oraz przy 

powstaniu „Solidarności” (rola –obywatel), biorąc pod uwagę, iż Komiks będzie się 

składał z około 20 kadrów.  

b) zawrzeć w treści idee, działania Lecha Bądkowskiego, poprzez które można postrzegać go 

jako bohatera i autorytet. 

c) korzystać ze źródeł archiwalnych dotyczących życia Lecha Bądkowskiego (Organizator 

wcześniej przygotuje i udostępni na swojej stronie internetowej proponowane źródła). 

d) nie naruszać w scenariuszu praw osób trzecich, dóbr osobistych i praw autorskich. 

6. Zabrania się korzystania z kreatorów komiksów online.  

7. W przypadku wykrycia naruszenia któregoś z powyższych postanowień w scenariuszu, 

Organizator może wykluczyć jego autorów z Konkursu.  
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mailto:fcs@fcs.org.pl
http://fcs.org.pl/


§3 [NAGRODY] 

1. Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. W skład Komisji wchodzą osoby wskazane przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa Konkursu składa się z następujących osób:  

I. Jacek Frąś 

II. Danuta Kobzdej 

III. Wiktor Nowak 

IV. Martyna Tymrowska  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. W Konkursie zostanie przyznana nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.  
I. Autor lub autorzy zwycięskiego scenariusza komiksowego będą mogli wybrać nagrodę 
rzeczową o wartości 2 tysięcy złotych. 

II. Autorzy dwóch wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni gadżetami Fundacji.  

5. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda, zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 
9grudnia 2020, za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres zwrotny.  

6. Laureat/Laureaci są zobowiązani do wysłania Pracy Konkursowej w terminie do dnia 30 

listopada 2020 roku, na adres fcs@fcs.org.pl,dane osobowe Laureata w postaci: imienia, 

nazwiska, wyboru nagrody oraz adresu do wysyłki. 

 

§ 4 [PRAWA AUTORSKIE] 

 

1. Uczestnik Konkursu, w momencie przesłania scenariusza przenosi autorskie prawa 

majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań 

tej Pracy Konkursowej. 

7. Każdy Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania i przetwarzania wszelkich Prac 

Konkursowych Uczestnika oraz ich publikacji i rozpowszechniania. 

 

§5  [DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU] 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Centrum 
Solidarności z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, Polska. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu 
zamieszczenia listy laureatów Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i 
finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania 
Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o 
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

§ 6 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 
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