REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU KOMIKSOWEGO
„Między słowem a obrazem – między lekturą a komiksem”
Zapraszamy wszystkich, którzy lubią rysować,
do udziału w V edycji konkursu
na najciekawszy komiks dotyczący lektury szkolnej
I.

Organizator:
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.
II.
Cele konkursu:
Konkurs ma na celu popularyzację czytelnictwa lektur szkolnych wśród uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum, wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz
umiejętności praktycznych (plastycznych).
III.
Cele szczegółowe:
 zachęcenie młodzieży do sięgania po lektury szkolne,
 pobudzenie do twórczego myślenia pod wpływem lektury szkolnej,
 dokonanie selekcji i przekładu intersemiotycznego fragmentu lektury na komiks,
 rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych,
 pobudzenie aktywności twórczej w zakresie tworzenia komiksu.
IV.
Uwagi ogólne:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
2. Konkurs dzieli się na dwie kategorie:
 I Kategoria Szkoła Podstawowa (komiks w oparciu o fragment dowolnego utworu
epickiego lub dramatycznego wyszczególnionego w podstawie programowej),
 II Kategoria Gimnazjum (komiks w oparciu o fragment dowolnego utworu
epickiego lub dramatycznego wyszczególnionego w podstawie programowej).
3. Prace muszą spełniać następujące warunki:
 ręczne wykonanie, format A3 (kolorystyka dowolna);
 plansza (jedna kartka A3) ma zawierać min. 6 rysunków z podpisami1, czyli scen
inspirowanych lekturą;
 jeden autor;
 opis na odwrocie:
 imię i nazwisko autora pracy,
 imię i nazwisko opiekuna,
 nazwa szkoły, klasa,
1

KOMIKS – historia, fabuła wyrażona cięgiem następujących po sobie rysunków, uzupełnionych krótkimi
podpisami (często w formie tzw. dymków w polu rysunków). Słownik współczesnego języka polskiego, red.
B. Dunaj, Warszawa 1996.
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 kategoria (szkoła podstawowa, klasa gimnazjalna),
 autor i tytuł lektury;
 zabezpieczenie przed zniszczeniem;
 zawarcie treści wynikających z tekstu znajdującego się w kanonie lektur.
Oceny prac dokona specjalnie do tego powołana Komisja.
Ocena Komisji jest ostateczna.
W trakcie oceny brane będą pod uwagę w szczególności:
 dobór fragmentu lektury,
 interpretacja,
 umiejętności plastyczne i językowe.
Za najlepsze prace uczestnicy otrzymają atrakcyjne nagrody.
Warunki uczestnictwa
Termin składania prac upływa 09 maja 2018 r. Prace konkursowe należy przesłać lub
dostarczyć na adres: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Staszica 10, JastrzębieZdrój.
Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik).
Dostarczenie pracy konkursowej i formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystanie pracy plastycznej i nazwisk uczestników przez organizatora
dla potrzeb konkursu.
Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora i nie
podlegają zwrotowi.
Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w siedzibie organizatora, na
stronie internetowej i facebooku szkoły oraz innych portalach.
Informacje końcowe:
Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej i facebooku
Organizatora (http://zs5.jastrzebie.pl/).
Rozdanie nagród odbędzie się w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II.
Autorzy i opiekunowie zwycięskich prac zostaną powiadomieni o terminie rozdania
nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w treści Regulaminu.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do koordynatorki konkursu Marzeny Grędy-Gołombek, e-mail: m.greda@zs5jastrzebie.pl.

Załącznik
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenie do udziału w konkursie
„Między słowem a obrazem – między lekturą a komiksem”
organizowanym przez Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju
V edycja
Imię i nazwisko ucznia
…………………………………………………………………………………………….
Kategoria (zakreślić właściwą):
I Kategoria Szkoła Podstawowa
II Kategoria Odział gimnazjalny
Nazwa i adres szkoły
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna
…………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy Opiekuna
…………………………………………………………………………………………….
e-mail Opiekuna
…………………………………………………………………………………………….
Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie pracy
konkursowej i nazwiska Uczestnika przez Organizatora dla potrzeb konkursu.
podpis ucznia i podpis opiekuna

…………………………………………………………………………………………….

