
Regulamin konkursu przeznaczonego dla uczniów klas VI-VIII szkół
podstawowych pt. „KOMIKSIARZ POLSKI – czyli utwory polskich

autorów w komiksie”

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Komiksiarz polski -  
czyli utwory polskich autorów w komiksie” zwany w dalszej części Regulaminu 
„Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82
im. Jana Pawła II w Warszawie, zwana dalej Organizatorem.

3. Konkurs ma zasięg dzielnicowy.

II Cele konkursu

1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania literaturą polską.
2. Poszerzanie wiedzy o rodzimej twórczości.
3. Zachęcanie do podejmowania kreatywnych działań.

III Charakterystyka konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych 
dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

2. Prace muszą być wykonane w formacie A4  i wynosić minimum 5, maksimum 10 
stron.

3. Prace mogą być wykonane ręcznie lub w programie komputerowym.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
5. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w duecie.
6. Szkoła może zgłosić do konkursu najwyżej pięć prac.
7. Prace biorące udział w konkursie muszą być wykonane samodzielnie i wcześniej 

niepublikowane w wersji papierowej ani na stronach internetowych (inaczej zostaną 
zdyskwalifikowane).

8. Autorzy muszą opatrzyć swoje prace przybranym pseudonimem.
9. Do każdej pracy musi być dołączony wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

umieszczony w zaklejonej kopercie, podpisanej pseudonimem autora.
10.Konkurs ma charakter jednoetapowy.

IV Zasady

1. Konkurs polega na przedstawieniu wybranego utworu literackiego epoki 
romantyzmu w postaci komiksu.

2. Utwór krótszy (np. ballada, poemat  opisowo-refleksyjny) musi być przedstawiony w 
całości, w przypadku dramatu ma to być jeden wybrany akt.



3. Komiks może być wykonany w kolorze lub w wersji czarno-białej.
4. Praca musi być dostarczona w wersji papierowej.

V Kryteria oceny prac konkursowych

1. Zgodność z wyznacznikami gatunkowymi komiksu. 

2. Oryginalność i atrakcyjność ujęcia tematu. 

3. Zgodność treści ze źródłem.

4. Walory literackie pracy. 

5. Poprawność językowa pracy. 
6. Walory estetyczne.

VI Terminy

1. Konkurs trwa od 2.03.2020 r. do 7.05.2020 r.
2. Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 
im. Jana Pawła II 

ul. Górczewska 201 

01-459 Warszawa   z dopiskiem „Komiksiarz polski”

3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz tytułu zwycięskiej
pracy) nastąpi 18.05.2020 r.

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://sp82.edupage.org/news/
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników 

Konkursu.

VII Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych. 

3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych 
oraz prac konkursowych na stronie internetowej SP 82, a także na ich wykorzystanie
przez Organizatora w celach promocyjnych.

5. Wybór opowiadań dokonany przez jury jest ostateczny i wiążący i nie podlega 
procedurze odwoławczej.



VIII Warunki uczestnictwa

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w 
konkursie.

2. Złożenie oświadczenia nie jest obowiązkowe, ale niezłożenie oświadczenia 
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Podpisane oświadczenie, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, należy przesłać wraz z pracą konkursową.

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi „Formularz zgłoszeniowy”.
4. Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez złożenie 

oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIX Postanowienia ko  ńcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania 
Konkursu.

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, 
decyzje podejmuje Organizator.

Zał. 1.

Zgłoszenie do konkursu:
KOMIKSIARZ POLSKI - czyli utwory polskich autorów w komiksie

Szkoła: ..................................................................................................... 
Adres: ....................................................................................................... 
Telefon: ................................................................................................. 
Uczniowie:

nr Imię i nazwisko ucznia pseudonim nr szkoły klasa tytuł komiksu imię i nazwisko 
nauczyciela - opiekuna

1.

2.

3.

4.

5.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu w szkole: 
.................................................................................................................... 
e-mail kontaktowy z osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w szkole: 
............................................................................................…………………….



Zał. 2.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………....................................................
imię i nazwisko uczestnika 

przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 m. Jana Pawła II w Warszawie na 
potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu KOMIKSIARZ POLSKI - czyli utwory polskich 
autorów w komiksie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z  2014 r. poz.1182 z póz. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Dane osobowe 
będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o 
wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 
wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. 
U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu
w publikacji na stronie internetowej Organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu 
zgodnie z regulaminem konkursu.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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