
Regulamin konkursu na komiks 

 pt. „Razem pokonamy pandemię” 

 

ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie OKM w porozumieniu z Ośrodkiem Kultury w Miliczu.  

TEMAT PRAC 

„Razem pokonamy pandemię” 

CELE KONKURSU 

Popularyzacja szczepień powszechnych przeciw Sars Cov 2 i osiągnięć współczesnej 

medycyny w walce z koronawirusami poprzez poszukiwanie twórczych form wyrazu.  

Ponadto Komiks może propagować zachowania profilaktyczne w trakcie trwania pandemii 

(np.  noszenie masek, zachowanie higieny osobistej) oraz innych zaleceń Ministerstwa 

Zdrowia 

Wybrane komiksy przeznaczone będą w szczególności do celów promocyjnych oraz 

reprezentacyjnych Programu i mogą być zamieszczane w formie plakatu, ulotki lub innego 

druku. 

ZADANIE  

Opracowanie w formie graficznej komiksu promującego ideę Programu.  

Technika dowolna „płaska”. Plansze w pionowym lub poziomym formacie B1. Praca 

powinna zawierać od 4 do 6  komiksowych kadrów. Napisy komiksowe powinny być pisane  

wielkimi literami - wersalikami. 

 Komiksy powinny na odwrocie posiadać czytelne dane autora (imię i nazwisko, nazwę 

szkoły, klasę, a w przypadku osób dorosłych – wiek i miejsce zamieszkania) oraz telefon 

kontaktowy.  

Komiks powinien być dziełem oryginalnym, nigdzie niepublikowanym, które nie brało 

udziału w innych konkursach. 

Uczestnicy Konkursu udzielają organizatorom bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z prac konkursowych w celach profilaktyczno-edukacyjnych.  

Prace przechodzą na własność Organizatora. 



 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Kategorie :  

I. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

II. Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych 

III. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli 

3. Praca może mieć jednego autora. 

4. Komiksy zgłoszone do udziału w konkursie przechodzą na własność Organizatora. 

5. Zasięg konkursu: konkurs ogólnopolski 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

Warunkiem udziału w konkursie jest: 

 Dostarczenie pracy konkursowej w postaci planszy, zgodnie z wymogami Regulaminu 

konkursu. 

 Dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia i klauzuli RODO. 

 Regulamin, wzór karty oraz klauzula Rodo dostępne są na stronie www.kultura-

milicz.pl 

 Prace konkursowe należy składać osobiście w Ośrodku Kultury w Miliczu przy ul. 

Piłsudskiego 14, 56-300 Milicz, bądź przesłać kurierem lub pocztą na wyżej wskazany 

adres, z dopiskiem „Konkurs na komiks”.  

Decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego! 

 Termin składania prac upływa z dniem 21 maja 2021 r. 

 Koszty przesyłki ponoszą uczestnicy konkursu. 

OCENA ZGŁOSZONYCH PRAC 

 Oceny zgłoszonych prac dokona Jury konkursu, w skład którego wejdą przedstawicie 

Organizatorów.  

 Z przebiegu prac Jury zostanie sporządzony protokół. 

 Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

  zgodność z tematyką konkursu 

  oryginalność podejścia do tematu i pomysł 

   czytelność komunikatu 

   walory estetyczne 

   walory kompozycyjne 

  poprawność językowa: język zgodny z normą, brak błędów,  

odpowiedni styl; poprawność ortograficzna; poprawność 

interpunkcyjna; brak wulgaryzmów 

NAGRODY 

Autorzy trzech najlepszych prac komiksów w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe, 

ufundowane przez Stowarzyszenie OKM oraz Ośrodek Kultury w Miliczu. 

Łączna wartość wszystkich nagród to 3000 zł. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

http://www.kultura-milicz.pl/
http://www.kultura-milicz.pl/


Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 71-38-41-124 lub       

e-mail  kontakt@kultura-milicz.pl. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz 

pozostałych terminów, a także do prawo opublikowania prac konkursowych w materiałach 

prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.  

Spory związane z konkursem będą rozpatrywane przez Organizatorów, a  decyzje w tym 

zakresie będą wiążące i ostateczne.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku otrzymania mniej niż 

3 prac w każdej z kategorii. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z uczestnikami konkursu. 

 

                                                         

mailto:kontakt@kultura-milicz.pl

