
 

REGULAMIN NAGRODY IM. DRA TOMASZA MARCINIAKA 2019-20 
 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich przyznawana 

jest Nagroda im. Dra Tomasza Marciniaka, zwana dalej „Nagrodą”. 

2. Organizatorem postępowania konkursowego, w ramach którego zostanie wyłoniony 

zwycięzca Nagrody są organizatorzy Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt, zwani dalej 

„Organizatorem”. 

3. Celem Nagrody jest promowanie naukowej refleksji oraz wysokiej jakości publicystyki 

poświęconej sztuce komiksu. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa w postępowaniu konkursowym 

 

1. O Nagrodę może ubiegać się pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca polskie obywatelstwo 

oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”. 

2. W przypadku gdy tekst jest autorstwa dwóch lub więcej osób, pod pojęciem Uczestnika 

rozumie się wszystkich autorów tego tekstu wspólnie. 

3. Przedmiotem postępowania konkursowego są teksty naukowe, popularnonaukowe lub 

publicystyczne, które w całości lub w większej części poświęcone są tematyce komiksowej. 

4. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział jedynie teksty opublikowane, przy czym 

forma i miejsce publikacji nie mają znaczenia, z uwzględnieniem wyjątku określonego             

w pkt. 5. Mogą to być: 

 teksty zamieszczone w książce jako część zbioru, 

 artykuły opublikowane w magazynie lub czasopiśmie drukowanym (zarówno 

komiksowym, jak i niekomiksowym), 

 artykuły opublikowane w serwisie, portalu lub na stronie czy blogu internetowym. 

5. W postępowaniu konkursowym nie będą brane pod uwagę indywidualne publikacje 

książkowe. 

6. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział jedynie teksty opublikowane w okresie 

01.01.2019 – 31.12.2020. 

7. Uczestnikami postępowania konkursowego nie mogą być członkowie Organizatora oraz 

członkowie Kapituły Nagrody, ani osoby powiązane z nimi rodzinnie lub zawodowo. 

8. Teksty nie spełniające warunków określonych w §2 Regulaminu będą odrzucane z przyczyn 

formalnych. 

 



 

§3 

Zasady zgłaszania tekstów do Nagrody 

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest przesłanie w wersji elektronicznej 

dwóch dokumentów: 

a) skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 

b) elektronicznej wersji zgłaszanego tekstu. 

2. Dopuszczalnymi formatami elektronicznej wersji zgłaszanego tekstu są: pdf, doc, docx, rtf 

lub jpg. 

3. Dokumenty należy przesłać do dnia 15 sierpnia 2021r. na adres e-mail 

dwutakt.festival@gmail.com, koniecznie z tematem o treści „Zgłoszenie do Nagrody im. 

Dra Tomasza Marciniaka 2019-20”. 

4. Zgłoszenia przesłane w jakikolwiek inny sposób niż określony w §3 pkt. 1-3 Regulaminu 

pozostaną nierozpatrzone. 

5. Zgłoszenia może dokonać autor/autorka tekstu lub osoba działająca w jego/jej imieniu, 

przy czym oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym musi być podpisane przez 

autora/autorkę tekstu. 

6. Do Nagrody można zgłosić nie więcej niż jeden tekst jednego autora/autorki. 

7. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym autorem zgłoszonego tekstu, 

tekst nie jest plagiatem oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić 

Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich. 

8. W przypadku ujawnienia w trakcie postępowania konkursowego naruszenia zasad 

uczestnictwa (w szczególności wskazanych w §3 pkt. 7 Regulaminu), Organizator ma 

prawo do wykluczenia Uczestnika z postępowania. 

9. W przypadku ujawnienia po zakończeniu postępowania konkursowego naruszenia zasad 

uczestnictwa (w szczególności wskazanych w §3 pkt. 7 Regulaminu) Uczestnik zobowiązuje 

się do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego faktu oraz do niezwłocznego 

zwrotu nagrody Organizatorowi w pełnej wysokości. 

 

§4 

Zasady postępowania konkursowego 

 

1. O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła w ustalonym przez Organizatora składzie. 

2. Oceniając zgłoszone teksty Kapituła kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a) wysoka jakość merytoryczna tekstu, 

b) oryginalne podejście do tematu, 

c) walory językowe tekstu. 

3. Kapituła wybiera spośród zgłoszonych tekstów trzy teksty nominowane do Nagrody, w tym 

zwycięzcę. W uzasadnionych przypadkach nominacji może być więcej. 



 

4. Decyzja Kapituły o nominacjach i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

5. Nominacje zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na stronie 

www.komiksisatyra.pl w dniu 01.09.2021. 

6. Zdobywca Nagrody im. Tomasza Marciniaka zostaje ogłoszony podczas Festiwalu Kultury 

Popularnej DwuTakt w dniu 18.09.2021. 

7. Autor/autorka zwycięskiego tekstu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł 

brutto (słownie: dwa tysiące złotych). 

8. Fundatorem nagrody pieniężnej jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Piotr Całbecki. 

9. Autor/autorka zwycięskiego tekstu zyskuje prawo do posługiwania się mianem „Zwycięzca 

Nagrody im. Dra Tomasza Marciniaka 2019-20” we wszelkich publikacjach jego/jej 

dotyczących. 

10. Autor/autorka zwycięskiego tekstu zyskuje prawo do umieszczania sformułowania „Tekst 

uhonorowany Nagrodą im. Dra Tomasza Marciniaka 2019-20” przy wszelkich przyszłych 

publikacjach nagrodzonego tekstu, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. 

11. Autor/autorka zwycięskiego tekstu zyskuje prawo do posługiwania się logotypem Nagrody, 

w szczególności na swojej stronie internetowej, blogu internetowym oraz przy publikacji 

nagrodzonego tekstu, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. Uczestnik 

zobowiązuje się przy tym posługiwać logotypem na zasadach określonych w „Księdze 

Wizualizacji Logotypu Nagrody im. Dra Tomasza Marciniaka”, udostępnionej mu przez 

Organizatora. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nominowanych i nagrodzonych 

tekstów w materiałach promocyjnych, wydawnictwach okolicznościowych, materiałach 

prasowych oraz w internecie jako formy promocji autorów, tekstów i samej Nagrody. 

Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata tak, aby bez dodatkowych 

zezwoleń i wynagrodzenia mógł prezentować wybrane fragmenty tekstów w przyszłych 

publikacjach drukowanych lub elektronicznych. 

2. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 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) a także na zasadach określonych w 

Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora. 



 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie oraz możliwość 

unieważnienia lub anulowania postępowania konkursowego bez podania przyczyny. 

5. Zgłoszenie tekstu do postępowania konkursowego oznacza akceptację Regulaminu przez 

autora tekstu. 

6. Regulamin w wersji PDF gotowej do pobrania znajduje się na stronie 

www.komiksisatyra.pl. 

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

8. Dodatkowych informacji udziela: 

Michał Siromski 

pod adresem e-mail: dwutakt.festival@gmail.com. 

 

 

                                                

 


