
REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS KULTOWEJ POWIEŚCI 
KRYMINALNEJ „ZŁY” LEOPOLDA TYRMANDA ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ REDDEERGAMES SP.Z O.O. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu na komiks kultowej powieści kryminalnej “ZŁY” Leopolda 
Tyrmanda, zwanego dalej „Konkursem” jest Reddeergames sp. z o.o. (dalej 
„Organizator”) z siedzibą przy ul. Zbożowej 4a/2, 70-653 Szczecin adres 
korespondencyjny: al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, nr KRS: 0000351315, 
REGON: 14213483900000, NIP: 7010226258, o kapitale zakładowym 225,850.00 zł.  

2. Celem Konkursu jest promocja kultowej powieści Leopolda Tyrmanda pt. „Zły” oraz 
wyróżnienie najlepszych prac konkursowych. 

3. Pracą konkursową jest adaptacja książki - Leopolda Tyrmanda pt. „Zły” w formie 
komiksu, rozumianego jako sekwencyjna historia obrazkowa,  z dodanym tekstem. 

4. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w § 2 niniejszego 
Regulaminu. 

5. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31.10.2022 
roku. 

6. Aktualne Informacje o konkursie będą publikowane na Facebooku: hjps://
www.facebook.com/TheEvilOneGame, na grupie hjps://www.facebook.com/groups/
974661553137698 oraz na Disordzie: hjps://discord.gg/jQUQFtQT.  

7. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu i jego Regulaminu należy kierować na ww. 
media społecznościowe lub drogą elektroniczną na adres zly@redddeer.games. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych na mediach 
społecznościowych oraz na stronie internetowej www.TheEvilOne.Games, z 
zastrzeżeniem, że publikacja nie wiąże się z przeniesieniem własności praw 
autorskich. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwesoi związanych z Konkursem 
które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie.  
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§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do 
czynności prawych. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest udokumentowana zgoda rodziców 
lub opiekuna prawnego.  

3. Dopuszcza się możliwość stworzenia pracy konkursowej w grupie osób.  

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które:  

1. Prześlą pracę w formie elektronicznej w PDF - w wersji podglądowej 150 dpi na adres 
mailowy: zly@reddeer.games  w nieprzekraczalnym terminie do: 30.09.2022 r. wraz z 
Fo r m u l a r ze m zg ł o sze n i o w y m ko n ku rs u , d o stę p ny m p o d a d re s e m : 
www.TheEvilOne.Games. 

2. Każda osoba może złożyć tylko jedną pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy. 

3. W przypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów musi wypełnić i przesłać swój 
formularz zgłoszeniowy.  

4. Praca konkursowa nie może być krótsza niż siedem stron.  

5. Styl pracy konkursowej jest dowolny.  

6. Organizator Konkursu może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu zgłaszania udziału w 
Konkursie. 

7. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. 
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§ 4 

ZASADY OCENY KONKURSOWEJ 

Laureatów konkursu wyłonią przedstawiciele Reddeergames sp. z o.o. na podstawie 
oceny prac konkursowych pod względem kreatywności i wykonania artystycznego.   

§ 5 

NAGRODY 

1. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają odpowiednio: 5.000 zł brujo, 4.000 zł 
brujo, oraz 2500 zł brujo.  

2. Kwota nagrody obniżona o należny podatek zostanie przelana na rachunek bankowy 
laureata. 

3. Jeżeli twórcami pracy konkursowej jest grupa osób to w przypadku braku informacji o 
preferowanym podziale nagrody organizator dzieli kwotę w równym stopniu 
pomiędzy wszystkich takich współtwórców .  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania większej liczby nagród.  

5. Laureat I miejsca może otrzymać również ofertę wydania swojego komiksu wraz z 
jego dystrybucją globalną. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania i dystrybucji innych prac 
konkursowych. 

7. Warunki wydania i dystrybucji komiksu zostaną uregulowane odrębną umową 
zawartą z twórcą komiksu.  



§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez 
publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu,  tj. 
www.TheEvilOne.Games. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych czynności 
konkursowych oraz do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. 


