
REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO 

„ILUSTRACJA NA OKŁADKĘ O!FKI: 

CZAROWNICE” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu graficznego „ILUSTRACJA NA OKŁADKĘ O!FKI” 

(zwanego dalej KONKURSEM) jest redakcja czasopisma O!Fka. Literacki Kwartalnik 

Fantastyczny (zwany dalej ORGANIZATOREM) przy współpracy z wydawnictwem 

Graf_ika. 

2. Konkurs rozpocznie się 19 grudnia 2023 r. i potrwa do 26 lutego 2023 r. Ogłoszenie 

wyników nastąpi najpóźniej do końca marca 2023 roku. 

 

§ 2 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Ogłoszenie zwycięzcy na łamach lutowego numeru „O!Fki Literackiego Kwartalnika 

Fantastycznego”. 

2. Ogłoszenie zwycięzcy w formie relacji online w następujących mediach: stronie 

internetowej ORGANIZATORA (https://ofka.fenix.rpg.pl/), profilu na portalu 

Facebook (https://www.facebook.com/OpolskiKlubFantastykiFenix), profilu na portalu 

Instagram (https://www.instagram.com/okffenix/).  

3. Informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z regulaminem zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej https://ofka.fenix.rpg.pl/. 

 

https://ofka.fenix.rpg.pl/
https://www.facebook.com/OpolskiKlubFantastykiFenix
https://www.instagram.com/okffenix/
https://ofka.fenix.rpg.pl/


§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w roku wysłania zgłoszenia ma 

co najmniej 13 lat i prześle na adres e-mail ORGANIZATORA elektroniczną wersję 

swojej grafiki (nazywanej dalej ILUSTRACJĄ) spełniającej warunki KONKURSU. 

2. Nadesłana ILUSTRACJA musi stanowić w całości oryginalną twórczość osoby 

biorącej udział w KONKURSIE. ILUSTRACJA nie może w żadnej swojej części 

stanowić plagiatu, tj. być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych grafik. 

3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia niespełniającego 

warunków uczestnictwa w KONKURSIE oraz do ograniczonej czasowo wyłączności 

na ilustrację (od 19 grudnia do 31 marca b.r.). 

4. Naruszenie któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w 

KONKURSIE spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody i dalszego uczestnictwa 

w wydarzeniu. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt 1, tj. w 

przypadku kiedy Uczestnik otrzymał nagrodę w postaci druku ILUSTRACJI w 

magazynie „O!Fka Literacki Kwartalnik Fantastyczny”, Uczestnik będzie 

zobowiązany do zwrotu wartości druku, korekty oraz składu tegoż wydania magazynu. 

5. Przesłana ilustracja nie powinna brać udziału wcześniej w innych konkursach 

 

§ 4 

CEL KONKURSU I TEMATYKA ILUSTRACJI 

 

1. Celem KONKURSU jest propagowanie zdolnych artystów i sztuki wizualnej, idącym w 

parze z promocją literatury z gatunku szeroko pojętej fantastyki, przy równoczesnym 

stworzeniu szansy zdolnym ilustratorom na zaistnienie na rynku wydawniczym.  

2. ILUSTRACJA musi nawiązywać tematycznie do postaci wiedźm – zarówno fikcjonalnych, 

jak i realistycznych. 

3. ILUSTRACJA musi być w formacie A4 (pionowym). 

 



§ 5 

ZASADY KONKURSU 

 

1. W celu wzięcia udziału w KONKURSIE należy przesłać do 26 lutego b.r., ILUSTRACJĘ 

w postaci elektronicznej na adres e-mail: konkurs@fenix.rpg.pl.  

2. Format dokumentu elektronicznego winien być w rozszerzeniu: .jpg, .png, .pdf.  

3. ILUSTRACJA winna być w rozdzielczości minimum 300 DPI (bądź wyższej).  

4. Tematem przewodnim ILUSTRACJI musi być postać wiedźmy, bądź elementy kojarzone 

z osobami wiedźm (np. eliksiry, medaliony, czary, koty, etc.).  

5. ORGANIZATOR nie narzuca konkretnej estetyki pracy. 

6. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nieprzestrzegających 

powyższych wytycznych. 

7. W e-mailu wysłanym do ORGANIZATORA muszą znaleźć się poniższe informacje:  

• imię i nazwisko, 

• miejscowość zamieszkania, 

• data urodzenia, 

• telefon kontaktowy, 

• adres e-mail, 

• zgoda na upublicznienie ILUSTRACJI w mediach ORGANIZATORA. 

• Deklaracja w mailu, że przesłana praca jest w całości stworzona wyłącznie przez autora 

W tytule e-maila należy napisać: „ILUSTRACJA NA OKŁADKĘ O!FKI: CZAROWNICE” 

– imię, nazwisko, tytuł pracy. 

8. W KONKURSIE zostanie wyłonione (z możliwością werdyktu ex aequo): miejsce pierwsze 

oraz wyróżnienia. 

9. W KONKURSIE przewidziano jako nagrodę publikację ILUSTRACJI na łamach „O!Fki 

Literackiego Kwartalnika Fantastycznego” oraz nagrody książkowe. 



10. Stowarzyszenie OKF Fenix nie będzie rościło sobie żadnych praw autorskich ani 

majątkowych odnośnie do nadesłanych ILUSTRACJI. Autor ILUSTRACJI zachowuje 

pełnię praw autorskich i majątkowych (z wyłączeniem sytuacji wspomnianej w § 3.3.). 

11. ILUSTRACJE, które wzbudziły zainteresowanie ORGANIZATORA, lecz nie zostały 

nagrodzone, również mają szansę na publikację. W takim przypadku ORGANIZATOR 

skontaktuje się z autorem ILUSTRACJI najpóźniej w ciągu miesiąca od zakończenia 

KONKURSU, tj. ogłoszenia wyników.  

12. Każdy z Uczestników może przesłać tylko dwie prace. W razie wysłania większej liczby 

prac, o kwalifikacji do konkursu decyduje kolejność wysłanych zgłoszeń. 

 

§ 6 

ODBIÓR NAGRODY 

 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników wraz z przyznaniem nagrody (w postaci druku) 

odbędzie się na łamach „O!Fki Literackiego Kwartalnika Fantastycznego” w 

terminie podanym wcześniej przez ORGANIZATORA. 

2. Nagrody rzeczowe będą przekazywane zwycięzcy po uzgodnieniu z nim 

preferowanej formy odbioru (osobisty, za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.). 

 

§ 7 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

Decyzja jury co do wskazania laureatów KONKURSU oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna.  

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 



1. Regulamin niniejszego KONKURSU dostępny jest w siedzibie ORGANIZATORA oraz na 

stronie https://ofka.fenix.rpg.pl/. 

2. Osobą odpowiedzialną za KONKURS ze strony ORGANIZATORA jest Maciej Janocha, 

tel.: 730-538-939. Adres e-mail: maciej.janocha@fenix.rpg.pl. 

3. Przesłanie zgłoszenia na KONKURS jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

4. Wysyłając zgłoszenie na KONKURS, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich 

danych osobowych do celów KONKURSU, jednocześnie mając prawo wglądu do nich i 

ich zmiany oraz innych praw zgodnych z ustawą (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 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 [RODO]). 

5. W sytuacjach wyjątkowych ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

Regulaminu.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 919-921 Kodeksu Cywilnego.  

 

https://ofka.fenix.rpg.pl/
mailto:maciej.janocha@fenix.rpg.pl

