
Regulamin
konkursu literacko - plastycznego

„ Zostań autorem komiksu!”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce ( koordynatorki: Sabina Bok- Dobrowolska,
Joanna Jamka).

2. Konkurs odbywa się w ramach XLIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Zaczytana szkoła”, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w
Warszawie.

3. Cele konkursu: zachęcanie do twórczej aktywności, rozwijanie u młodych
czytelników wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi, łączenie
umiejętności literackich i plastycznych.

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły i będzie
przeprowadzony w dwóch kategoriach:

klasy I – III i klasy IV – VIII.

5. Zadaniem uczestników jest wykonanie komiksu na dowolny temat. Każdy
uczestnik może przygotować jedną pracę odręcznie, w formacie A3. Komiks
powinien być wykonany przez jednego autora.

6. Praca konkursowa powinna spełniać wymogi gatunkowe komiksu:

● historia obrazkowa o charakterze fabularnym opatrzona tytułem
(minimum 8 rysunków – klasy I – III, 12 rysunków – klasy IV - VIII),

● związek między tekstem a obrazem,
● wypowiedzi bohaterów w „dymkach”, a słowa narratora w prostokątach,
● obecność wyrazów dźwiękonaśladowczych,
● temat przewodni, np. walka dobra ze złem.

7. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej i FB szkoły.

8. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni książkami i cząstkowymi ocenami
celującymi z edukacji polonistycznej i plastycznej (klasy I – III) oraz języka
polskiego i plastyki (klasy IV – VIII).



9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i pozytywne uwagi z zachowania za
zaangażowanie w życie szkoły.

10. Prace konkursowe opatrzone tytułem oraz  podpisane imieniem
i nazwiskiem autora należy składać w bibliotece szkolnej do 1 kwietnia 2022r.

11. Kryteria oceny prac konkursowych:

● spełnienie wymogów gatunkowych komiksu,
● oryginalność pomysłu,
● ciekawa fabuła,
● kreatywność i samodzielność uczestnika konkursu,
● estetyka wykonania.

Komisja Konkursowa: Ewa Drabik, Joanna Jamka, Sabina Bok –
Dobrowolska, Paweł Jasek.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu
przez Autora pracy konkursowej oraz jego rodziców/opiekunów prawnych i
wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie danych.

13. Postanowienia końcowe:

● Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

● Autor pracy zezwala na jej opublikowanie i udostępnianie na stronach
internetowych tworzonych i publikowanych przez organizatora szkolnego
oraz organizatora ogólnopolskiego - Studium Prawa Europejskiego w
Warszawie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

● Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest
organizator – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im.
E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce.

● Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z organizacją,
przeprowadzeniem konkursu i wręczeniem nagrody, w celu
zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu
sprawozdawczości.



● Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania
oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

● Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w konkursie!


