
 
 
 

Wojewódzki Konkurs na Komiks 
„Orzeł biały w tle” 

 
Regulamin 

 
 

1. Organizatorzy: 

 Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie,  

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie. 

2. Adresaci konkursu:  

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego. 

3. Cele konkursu:  

 popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 popularyzowanie komiksu jako formy prezentacji lektur o tematyce patriotycznej, 

 rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi,  

 doskonalenie  umiejętności językowo-plastycznych, 

 zachęcanie do aktywności twórczej. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób nawiąże 

do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego) o tematyce patriotycznej, omówionego  w szkole na 

lekcjach języka polskiego. 

5. Zasady konkursu: 

 komiks powinien zawierać minimum 10 rysunków inspirowanych wybranym utworem 

opisującym oddanie i miłość do Polski; 

 jeśli praca liczy więcej stron, każda z nich powinna być na odwrocie ponumerowana; 

 uczestnik może przygotować jeden komiks; 

 praca konkursowa powinna być pracą własną uczestnika konkursu, wykonaną 

samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowaną; 



 kolorystyka oraz technika wykonania komiksu dowolna (np. rysunek, malarstwo, 

wyklejanka, fotografia, grafika komputerowa);  

 konkurs nie obejmuje prac przestrzennych; 

 format: A4;  

 prace konkursowe należy opatrzyć godłem - zapisanym na odwrocie komiksu; 

 komiksy powinny być zapakowane w sztywną teczkę (zabezpieczającą przed zniszczeniem); 

 do pracy konkursowej należy dołączyć: 

a) kartę zgłoszenia, 

b) płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: 150 dpi, JPG, PDF – wersja poglądowa 

oraz wersja do druku – A4 – 300 dpi), 

d) zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia, 

e) oświadczenie autorskie do pracy zgłoszonej  w ramach konkursu. 

6. Terminy: 

-  termin dostarczania prac upływa 18 listopada 2019 r., 

- zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie 

wręczenia nagród. 

7. Postanowienia końcowe:  

- komiks musi spełniać wszystkie wymogi formalne, o których mowa w punkcie 5. /Zasady 

konkursu/; 

- prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 

nieodpłatnego publikowania (w całości bądź we fragmentach); 

- nadesłane komiksy nie będą zwracane autorom; 

- prace będą oceniane pod względem: 

a) oryginalności, innowacyjności i estetyki wykonania,  

b) zgodności z treścią wybranego utworu; 

c) poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, 

d) znajomości zasad tworzenia komiksu; 

- decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie; 

 

 

 

 

 



- prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:  

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

al. Jana Pawła II 126/130 

42-200 Częstochowa 

Pokój 255 

/z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs na Komiks „Orzeł biały w tle”/ 

 

- organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

a) zgłoszenia mniej niż siedmiu prac konkursowych, 

b) gdy prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,  

c) niezadowalającego poziomu prac konkursowych. 

8. Kontakt: 

Ewentualne pytania prosimy kierować do: 

Anna Płusa, plusa@womczest.edu.pl, 

tel. 34 3606004 wew. 255 

Ewa Ossowska 

e.ossowska@wp.pl 

tel. 34 34 325 34 26 

mailto:plusa@womczest.edu.pl
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