
Powiatowy Konkurs na Komiks 

pt.„Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie umierać   
i pięknie żyć” 

 
1. Adresaci konkursu: uczniowie gimnazjów powiatu częstochowskiego. 

2. Cele konkursu:  

- popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży, 

- kształtowanie postaw patriotycznych, 

- popularyzowanie komiksu jako formy prezentacji utworu „Kamienie na szaniec”, 

- zachowanie pamięci o bohaterach, którzy poświęcili swe życie dla ojczyzny, 

- rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi,  

- doskonalenie  umiejętności językowo-plastycznych, 

- zachęcanie do aktywności twórczej. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu, który będzie ukazywał w ciekawy                 

i nowatorski sposób bohaterów godnych naśladowania. 

4. Zasady konkursu: 

-  komiks powinien zawierać minimum 10 rysunków inspirowanych utworem Aleksandra 

Kamińskiego „Kamienie na szaniec”; 

-  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, 

niebiorącą udziału w innym konkursie ani 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) metryczkę (z następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, klasa; pełna nazwa 

szkoły, telefon, e-mail szkoły; imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna) umieszczoną  

w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem, co praca konkursowa; 



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

poglądowa oraz wersja do druku – A4 – 300 dpi); 

c) pisemne oświadczenie: 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem Powiatowego Konkursu na Komiks 

pt.„Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie umierać i pięknie żyć” i akceptuję jego 

warunki. 

 Informuję też, że udzielam organizatorom konkursu nieodpłatnego i nieodwołalnego 

upoważnienia do upowszechniania przesłanego przeze mnie komiksu.  

Mam świadomość, iż organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw 

autorskich przez uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach 

konkursu.  

……………………….………… (czytelny podpis autora komiksu) 

……………………….………… (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

5. Terminy: 

-  termin dostarczania prac upływa 14 czerwca 2017 r., 

- wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.gim3.net              

(19 czerwca 2017 r.), 

- zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie 

wręczenia nagród. 

6. Postanowienia końcowe:  

- komiks musi spełniać wszystkie wymogi formalne, o których mowa w punkcie 4. /Zasady 

konkursu/; 

- nadesłane komiksy przechodzą na własność organizatora; 

- prace będą oceniane pod względem: 

a) oryginalności, innowacyjności i estetyki wykonania,  

b) zgodności z treścią utworu „Kamienie na szaniec”, 

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 do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres:  

Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej 

ul. L. Schillera 5 

42-224 Częstochowa 

http://www.gim3.net/


/z dopiskiem:  

Powiatowy Konkurs na Komiks  

pt. „Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie umierać i pięknie żyć”/ 

 

 

Organizatorzy: 
 

Aneta Bednarek,  

Bożena Kuza, 

 Iwona Kołodziej,  

Izabela Kulig, 

 Jolanta Klimczyk 

 


