
REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS „Legenda św. Huberta” 

*Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie przy wsparciu Chełmskiego 

Domu Kultury w Chełmie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, pod patronatem 

ks. Sylwestra Dziedzica Kapelana Krajowego PZŁ oraz redakcji miesięcznika Łowiec Polski. 

*Celem konkursu jest – popularyzacja i krzewienie kultu św. Huberta oraz stworzenie wersji 

komiksowej legendy św. Huberta. W konkursie może brać udział każdy kto zapoznał się z jego 

regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej okręgu a najlepszy komiks 

opublikowany na łamach Łowca Polskiego. Z tego tytułu autorom prac nie przysługuje żadne wy 

nagrodzenie. 

Zasady konkursu 

• Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie drogą mailową komiksowej 

wersji legendy św. Huberta. 

• Prace konkursowe muszą zostać dostarczone w terminie do 30.09.2022 r.  

na adres: zo.chelm@pzlow.pl. Prace nadesłane po tym terminie nie będą  brane pod 

uwagę. 

• Prace należy dołączyć jako załączniki, wszystkie pliki muszą posiadać imię  

i nazwisko autora, kategoria, nr tel. oraz adres e-mail. 

• Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Ocena Jury jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu.  

• Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie okręgu, autorzy najlepszych prac 

zostaną poinformowani drogą telefoniczną  lub mailową. 

Wymogi dotyczące prac konkursowych 

• Uczestnik konkursu (tylko osoba indywidualna) może przesłać maksymalnie dwa 

komiksy nie przekraczające 8 plansz formatu A4 –minimum to 4 plansze formatu A4. 

• Tekst musi  być napisany w języku polskim, styl i forma graficzna dowolna. 

• Prace powinny  być udokumentowane w formie pliku elektronicznego (PDF). 

• W konkursie mogą brać udział jedynie prace które nie zostały nigdzie publikowane,  nie 

wstawione do Internetu, ani nie zostały  nagrodzone w innych konkursach. 

Kategorie wiekowe z podziałem na rysunki, malarstwo i grafikę komputerową 

• Uczniowie  szkół podstawowych. 

• Uczniowie szkół  ponadpodstawowych 

• Studenci. 

• Osoby dorosłe. 

Postanowienia końcowe 

• Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem praw autorskich do 

zgłoszonych prac. 

• Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zapisów 

regulaminu konkursu. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu / ustawa 

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.  

• Udział osób niepełnoletnich w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów. 

• Regulamin konkursu dostępny na stronie okręgu https://chelm.pzlow.pl/ 

 

https://chelm.pzlow.pl/

