
R E G U L A M I N

K O N K U R S U

N A  K O M I K S



Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe "Polifraza"
działające przy Katedrze Literaturoznawczej Filologii Romańskiej
Wydziału Humanistycznego UMK.
Celem konkursu jest:

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zapoznały się z jego
regulaminem i akceptują jego postanowienia.
Uczestnikiem konkursu może być każdy student lub doktorant 

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
W ramach konkursu można wygrać cenne nagrody książkowe oraz
komiksy. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie
internetowej Koła Naukowego "Polifraza", a także zaprezentowane
podczas wydarzeń rocznicowych z okazji 200-lecia urodzin
Baudelaire'a.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie drogą
mailową: 1) adaptacji komiksowej na temat wybranego przez siebie
utworu poetyckiego Charles'a Baudelaire'a w j. francuskim lub 

W komiksie powinny pojawić się identyczne fragmenty, co w
tłumaczeniu (pod ostatnią planszą należy podać informacje o
utworze, przekładzie, wydaniu). 
 Prace konkursowe muszą zostać dostarczone w terminie: do
31.01.2022 r. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod
uwagę. 

Przepisy ogólne
 

- stworzenie adaptacji komiksowej dotyczącej twórczości Charles'a
Baudelaire'a z okazji 200. rocznicy jego urodzin lub stworzenie wersji
komiksowej biografii pisarza.

      z całej Polski.

Zasady konkursu

      w przekładzie na j. polski albo 2) komiksowej wersji biografii pisarza. 



 Utwory należy przesłać w regulaminowym czasie drogą mailową na
adres:     kolo.romanistow@stud.umk.pl. 

 Wszystkie pliki muszą posiadać: 

Nagrodzone zostaną utwory:

Wyboru zwycięzcy konkursu dokona Jury powołane przez
Studenckie Koło Naukowe „Polifraza”. Werdykt Jury jest ostateczny 

O wyniku konkursu autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani
drogą telefoniczną bądź mailową do 15.02.2022 r.

Uczestnik może przesłać maksymalnie dwa komiksy
nieprzekraczające 10 plansz. 
Tekst musi zostać napisany w języku francuskim lub polskim. Forma 

W scenariuszu komiksu mogą pojawić się fragmenty wykraczające
poza tekst wybranego utworu poetyckiego Baudelaire'a.
Utwory powinny zostać udokumentowane w pliku elektronicznym
(format PDF).
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały
nigdzie opublikowane, ani nie zostały nagrodzone w żadnym innym
konkursie. 

Zasady konkursu
 

Utwory należy dołączyć jako załącznik do wiadomości.

- imię i nazwisko autora, 
- numer telefonu autora oraz adres e-mail.

- oryginalne,
- o największej wartości artystycznej.

      i nie podlega odwołaniu.

Wymogi dotyczące prac konkursowych
 

      i styl graficzny mogą być dowolne, wybrane przez autora.

mailto:kolo.roanistow@stud.umk.pl


Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem
posiadania praw autorskich do zgłoszonych utworów.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika regulaminu konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich
danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie
danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: 
 kolo.romanistow@stud.umk.pl .

 

Postanowienia końcowe
 

      w konkursie prac dostarczonych po terminie.

      z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.)/.
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