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Regulamin Konkursu „Różni, ale Równi!” 

organizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach  

 

§1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu „Różni, ale Równi!” – zwanego dalej „Konkursem” - jest - 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego w Katowicach przy współpracy z Fundacją na Rzecz 

Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis. 

2. Konkurs jest jednym z działań promocyjnych Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

3. Patronat honorowy nad Konkursem objęli Rektor Akademii Sztuk Pięknych 

w Katowicach – prof. dr hab. Antoni Cygan oraz Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO. 

4. Patronat medialny nad Konkursem objęły redakcje Dziennika Zachodniego oraz 

Naszego Miasta. 

 

§2 

Cele Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

a) Rozbudzanie zainteresowań tematyką związaną z Unią Europejską oraz 

Europejskim Funduszem Społecznym. 

b) Aktywna promocja i edukacja w zakresie równego dostępu do informacji, 

edukacji i zatrudnienia dla wszystkich, niezależnie od płci, narodowości, 

rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub wyznania, niepełnosprawności, 

poglądów politycznych, wieku, orientacji seksualnej, stanu cywilnego 

i rodzinnego itp.  

c) Przeciwdziałanie stereotypom i propagowanie tolerancji, szacunku oraz 

społecznej wrażliwości. 

d) Propagowanie twórczości i sztuki wizualnej jako formy wyrażania poglądów 

i nośnika wartości. 

e) Promowanie w zakresie polityki równości szans (w tym równości szans 

kobiet i mężczyzn), jako jednej z priorytetowych zasad Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
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§3 

Idea i przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu będzie stworzenie przez uczestników autorskich 

komiksów łamiących stereotypy, propagujących tolerancję i równość szans 

niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, niepełnosprawności, statusu 

materialnego etc. 

2. Wytyczne techniczne dla stworzonego komiksu będą następujące: 

a) Komiks posiadać będzie objętość min. jednostronnej planszy w formacie min. 

A3 (format 297×420 mm, układ i liczba kadrów na stronie dowolna). Praca 

wykonana w poziomie. Technika wykonywania prac jest dowolna (np. rysunek 

odręczny, akwarela, grafika komputerowa, kolaż fotograficzny, grafika 

warsztatowa etc.), jednak z zastrzeżeniem, by umożliwiała reprodukcję 

i powielanie. 

b) W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie komiksy nigdzie dotąd 

niepublikowane. 

c) Pomysł na komiks oraz jego realizacja musi być autorski i przedstawiać scenki 

związane z zasadą równości szans, łamaniem stereotypów dotyczących płci, 

wieku, pochodzenia, niepełnosprawności, statusu materialnego etc.; 

d) Pomysł na komiks powinien być zgodny ze scenariuszem komiksu 

przedstawionym przez uczestników w drugim etapie; 

e) Komiks realizowany będzie indywidualnie; 

f) Komiks nie może zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe ani 

naruszać dóbr osobistych osób, które zostały w nim przedstawione oraz 

innych dóbr prawnie chronionych; 

 

§4 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku 16-30 lat, 

w szczególności do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym o profilu 

artystycznym/plastycznym) oraz studentów z województwa śląskiego. 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby w dwóch kategoriach wiekowych: 

a. Kategoria Młodzież – 16-18 lat,  
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b. Kategoria Dorośli – 18-30 lat. 

 

§5 

Warunki udziału Konkursie 

1. Aby wziąć w nim udział, wystarczy do 17 września 2015 r. wysłać na adres email 

biuro@fundacja.katowice.pl trzy autorskie prace i/lub ilustracje wykonane dowolną 

techniką (np. rysunek odręczny, akwarela, grafika komputerowa, kolaż 

fotograficzny, grafika warsztatowa etc.) wraz z wypełnionym formularzem 

zgłoszeniowym. 

2. Formularz dostępny jest na stronach internetowych www.efs.slaskie.pl oraz 

www.fundacja.katowice.pl,  

3. Nadesłane prace i/lub ilustracje muszą być zrealizowane i zgłaszane indywidualnie. 

Nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać dóbr 

osobistych osób, które zostały w nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie 

chronionych. 

4. Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 16 najlepszych zgodnie z paragrafem 

6 i 8 niniejszego regulaminu.  

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 104, pozycja 926)  

w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.  

 

§6 

Etapy Konkursu 

1. Konkurs jest trzyetapowy. 

 

a) Pierwszy etap Konkursu polegać będzie na wyborze przez Komisję Konkursową 16 

uczestników w dwóch kategoriach wiekowych (tj. 8 uczestników w kategorii 

młodzież i 8 uczestników w kategorii dorośli), którzy nadesłali/dostarczyli wraz ze 

zgłoszeniem najciekawsze autorskie prace i/lub ilustracje.  

aa) Uczestnicy wybrani przez Komisję Konkursową w I etapie wezmą udział w 

warsztatach dotyczących równości szans. Etap zakończy się stworzeniem przez 

uczestników scenariuszy komiksu. 

W scenariuszach komiksowych stworzone zostaną sylwetki bohaterów, 

mailto:biuro@fundacja.katowice.pl
http://www.efs.slaskie.pl/
http://www.fundacja.katowice.pl/
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przedstawionych w różnych sytuacjach dnia codziennego, łamiących 
stereotypy dot. płci, wieku, pochodzenia, niepełnosprawności, statusu 
materialnego etc.; Wykonawca w scenariuszu może wykorzystać sylwetki 
poniżej przedstawionych przykładowych bohaterów: 
Wojtek, lat 13 

Uczeń szkoły gimnazjalnej, wolontariusz, ma młodszą siostrę, jest osobą 

niedosłyszącą, lubi muzykę elektroniczną, astronomię i gry komputerowe, 

marzy o pracy didżeja; 

Alicja, lat 35 

Mama dwójki dzieci, kierowca tira, prowadzi aktywny tryb życia, uwielbia 

sport – ma czarny pas w karate, fanka kulinariów i szybkich samochodów; 

Henryk, lat 60 

Z pochodzenia Rom, mieszkaniec wsi, miłośnik historii, interesuje się 

tradycyjnym rzemiosłem, śpiewa w cygańskim zespole muzycznym; 

Agnieszka, lat 21 

Studentka Informatyki, osoba niepełnosprawna - porusza się na wózku, 

lubi programować, udziela się w kilku organizacjach studenckich, aktywna 

i kreatywna, tzw. ścisły umysł; 

Adaś, lat 5 

Przedszkolak, najmłodszy mistrz gwary śląskiej, jego ulubionym 

bohaterem jest Efeś – maskotka Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Superman, w przyszłości chciałby zostać strażakiem lub tak jak Efeś 

podróżować po świecie i pomagać innym ludziom; 

Termin dostarczenia scenariusza komiksu to dzień 24.09.2015. 

Wybór najlepszych scenariuszy zakończy się do dnia 25.09.2015. 

b)  Drugi etap Konkursu polegać będzie na wyborze przez Komisję Konkursową 

10 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych (tj. 5 uczestników w kategorii 

młodzież oraz 5 uczestników w kategorii dorośli), którzy stworzyli najciekawsze 

scenariusze komiksowe.  

bb) Uczestnicy wybrani przez Komisję Konkursową w II etapie wezmą udział 

w warsztatach rysunku komiksowego. Etap zakończy się stworzeniem przez 
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uczestników komiksów poruszających tematykę równości szans 

z wykorzystaniem stworzonych scenariuszy.  

Termin dostarczenia gotowych komiksów to dzień 06.10.2015. 

c)   Trzeci etap Konkursu polegać będzie na wyborze przez Komisję Konkursową 

6 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych (tj. 3 uczestników w kategorii 

młodzież i 3 uczestników w kategorii dorośli), którzy stworzyli najciekawsze 

komiksy.  

cc) Etap zakończy się Finałem Konkursu tj. uroczystym wręczeniem nagród 

dla finalistów.  

 

Termin organizacji finału to 13 października 2015, miejscem Finału będzie 

miasto Katowice. Na finał Konkursu zostanie zaproszonych wszystkich 

16 uczestników Konkursu.  

 

Organizator zapewni transport uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca 

Finału Konkursu oraz drobne gadżety dla wszystkich uczestników.  

 

 

§7 

Warsztaty 

 

1. Uczestnicy wybrani przez Komisję Konkursową w I etapie wezmą udział 

w warsztatach dotyczących równości szans: 

a) w dniu 21.09.2015 w godz. 11.00-14.30 (dla kategorii: młodzież),  

b) w dniu 21.09.2015 w godz. 14.30-18.00 (dla kategorii: dorośli) 

Organizator zapewnia transport uczestników na warsztaty oraz catering podczas ich 

trwania.  

 

2. Uczestnicy wybrani przez Komisję Konkursową w II etapie wezmą udział 

w warsztatach rysunku komiksowego: 

a) w dniu 28.09.2015 w godz. 11.00-14.30 (dla kategorii: młodzież),  

b) w dniu 28.09.2015 w godz. 14.30-18.00 (dla kategorii: dorośli).  

Organizator zapewnia transport uczestników na warsztaty oraz catering podczas ich 

trwania.  
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§ 8 

Komisja Konkursowa 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, składająca się z:  

 przedstawiciela Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego, 

 przedstawiciela Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,  

 przedstawiciela branży artystycznej (sztuki rysunkowe/komiksowe),  

 eksperta ds. równości szans.  

 

2. Kryteria wyboru ustalone przez Komisją Konkursową są następujące:  

 

a) Na pierwszym etapie konkursu – przy wyborze najlepszych prac autorskich: 

 spełnienie warunków formalnych udziału w konkursie,  

 sprawność warsztatowa uczestnika, 

 poziom artystyczny prac, 

 jakość wykonania, 

b) Na drugim etapie konkursu – przy wyborze najlepszych scenariuszy:  

 zgodność scenariusza z zasadą równości szans, 

 oryginalność pomysłu i fabuły, 

 kompletność fabuły,  

 jasność i wyrazistość puenty. 

c) Na trzecim etapie konkursu – przy wyborze najlepszych komiksów:  

 zgodność z przedstawionym scenariuszem komiksu,  

 dostosowanie formy i techniki komiksowej do fabuły,  

 wartość narracyjna,  

 wartość techniczna komiksu, zgodność z regułami tworzenia prac 

komiksowych, zaplecze warsztatowe autora, 

 czytelność pracy, 
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 oryginalność i nowatorstwo wykonania,  

 jakość artystyczna finalnego dzieła. 

3. Komisja Konkursowa czuwa nad organizacją i przebiegiem Konkursu. 

4. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności prawidłowym przebiegiem 

Konkursu, wyłonieniem finalistów, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją 

postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem 

sporów. 

5. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który 

naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. 

6. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny 

poszczególnych prac. 

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

 

 

§9 

Nagrody 

1. Finaliści I miejsca w dwóch kategorii wiekowych otrzymają nagrodę w postaci: 

 publikacji komiksu we wkładce do regionalnej gazety codziennej lub gazety 

codziennej z dodatkiem regionalnym (zasięg gazety – województwo śląskie), 

 publikacji komiksu w publikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego dot. równości szans, 

  indywidualną nagrodę rzeczową (w łącznej kwocie po 1000 zł brutto dla każdej 

kategorii wiekowej); 

2. Finaliści II miejsca w dwóch kategorii wiekowych otrzymają nagrodę w postaci: 

 publikację komiksu w publikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego dot. równości szans, 

 indywidualną nagrodę rzeczową (w łącznej kwocie po 600 zł brutto dla każdej 

kategorii wiekowej); 

3. Finaliści III miejsca w dwóch kategorii wiekowych otrzymają nagrodę w postaci: 

 publikację komiksu w publikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego dot. równości szans, 
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 indywidualną nagrodę rzeczową (w łącznej kwocie po 400 zł brutto dla każdej 

kategorii wiekowej); 

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo podania wyników Konkursu do publicznej   

   wiadomości za pośrednictwem mediów. 

 

§ 10 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym oświadcza, 

że posiada autorskie prawa majątkowe do materiałów przekazanych do Konkursu 

i wyraża zgodę na ich nieodpłatne opublikowanie, rozpowszechnianie oraz 

dokonywanie niezbędnych opracowań, które Organizator uzna za stosowne 

i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń i promocji Konkursu  

2. W związku z przekazaniem przez Uczestnika materiałów do Konkursu Organizator 

Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 

przepisów ustawy z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U 

z 2006r. nr 90, poz.631, z późn.zm) 

3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone co do 

terytorium wykorzystywania przez Organizatora materiałów przekazanych do 

Konkursu na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, 

zamieszczanie w Internecie oraz utrwalanie w innych formach nadających się do 

rozpowszechniania, wprowadzenie do pamięci komputera, prezentowanie na 

spotkaniach, konferencjach, wystawach, targach w celu upowszechniania wiedzy 

o Europejskim Funduszu Społecznym. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydziału Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Fundacji na Rzecz 

Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis oraz na 

stronach internetowych www.efs.slaskie.pl i www.fundacja.katowice.pl 

2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:               

32/209 17 01, 32/209 16 90 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  

biuro@fundacja.katowice.pl 

3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte  

w Regulaminie. 

http://www.efs.slaskie.pl/
http://www.fundacja.katowice.pl/
mailto:biuro@fundacja.katowice.pl
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4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr.101 pozycja 

926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. Materiały nadesłane do 

Organizatora  nie będą odsyłane. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej 

Organizatora. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

 

 


