
 

Regulamin szkolnego konkursu na komiks  

„Jeden dzień z życia szkoły” 

 
I. Organizator: 

 

Konkurs organizowany jest przez  Szkolne Centrum Informacyjne w Zespole 

Szkół Technicznych „Mechanik” i zespół nauczycieli języka polskiego. 

 

 

II. Uczestnicy:  

 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły. 

 

III. Cel konkursu: 

 

- Rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej oraz dumy  

   z tego powodu. 

 - Rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej  

   dokumentowania. 

- Kształtowanie umiejętności opowiadania poprzez współczesne środki 

    artystycznego wyrazu, do których należy komiks. 

 

IV. Tematyka prac: 

 

Prace powinny odnosić się do tematyki społeczności szkolnej a prezentowane  

w nich treści nie mogą przedstawiać ani promować zachowań sprzecznych  

z przepisami prawa, zasadami etyki i nie mogą naruszać praw innych osób. 

 

 

V. Zasady formalne: 

 

Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie. 

Jedna osoba może zgłosić do konkursu jeden komiks. 

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które nie brały 

dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie 

publikowane ani prezentowane. 

Wszystkie prace konkursowe pozostają w gestii organizatorów. 



Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do reprodukowania  

i ewentualnego publikowania prac konkursowych w mediach bez wypłacania 

honorariów autorskich.  

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. 

 

 

 

VI. Oczekiwana forma prac: 

 

Komiks, opowieść obrazkowa wzbogacona tekstem, zawierająca czytelną 

fabułę. Praca powinna stanowić zamkniętą całość (wybrany wątek, epizod lub 

całość utworu). Objętość maksymalna 3strony w formacie A4.  

 Prace konkursowe mogą być dostarczone w wersji papierowej lub 

cyfrowej zapisanej na płycie. Należy brać pod uwagę czytelność grafiki po 

wpisaniu jej/ wydrukowaniu na formacie A4. 

Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: imię  

i nazwisko, klasa. 

 

 

VII. Termin dostarczenia prac: 

 

Prace  zgłoszone do konkursu należy dostarczyć osobiście do Szkolnego 

Centrum Informacyjnego   do dnia:  31.01.2023 r.  

 

 

 

VIII. Ocena prac konkursowych: 

 

a) Ocenie będą podlegać wyłącznie prace, które zostaną złożone  

 w terminie wyznaczonym przez Organizatora.  

b) Jury powołane przez Organizatora oceni zgodność prac z niniejszym 

regulaminem, poprawność merytoryczną (zgodność prac z tematem i celem 

konkursu, kreatywność, czytelność przekazu oraz walory estetyczne). 

c) Rozstrzygnięcia podejmowane przez Jury są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

 

 

 

 

 

 



IX. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

a) Lista osób nagrodzonych zostanie podana w ogłoszeniu na Facebooku 

Szkolnego Centrum Informacyjnego oraz wywieszona na korytarzu przed SCI   

 

 

X. Informacja o sposobie wykorzystania prac konkursowych: 

a) Najciekawsze prace zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej  

b) Prace nie będą zwracane ich autorom.  

 

 

XI. Nagrody: 

Przewidziane są  nagrody rzeczowe  i wyróżnienia (m.in. Dzień bez pytania) 

 

 


