
REGULAMIN KONKURSU 
„Legendy, mity, baśnie narodów świata w komiksie” 

 
§ 1 

 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU  
 
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku ul. Gałczyńskiego 26 . 
2. Konkurs trwa od 1.03.2021 roku do 31.05.2021 roku. 
3. Osoby kontaktowe ze strony organizatora: Małgorzata Wierzbicka, Izabela Wypych. 

 
§ 2 

 
KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU  
 
1. Zadanie konkursowe polega na wyszukaniu i przeczytaniu dowolnej legendy, mitu, baśni 

i wykonaniu komiksu ilustrującego jego treść. 
2. Technika wykonania prac: rysunek, grafika komputerowa. 
3. Prace należy przesyłać w formie prac plastycznych (technika dowolna) lub grafiki komputerowej 

(pliki jpg, png, pdf). 

 
§ 3 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas I-III, IV-VIII, szkół 

ponadpodstawowych klas I-IV, nauczyciele. 
2. Termin składania prac 31.05.2021 roku do godz. 15.00. 
3. Prace należy przesyłać na adres:  
4. Biblioteka Pedagogiczna w Płocku ul. Gałczyńskiego 26 09-400 Płock, „Konkurs komiksowy” 

(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres  
e- mail:  
i.wypych@bpplock.pl lub m.wierzbicka@bpplock.pl 

 
§ 4 

Cele konkursu  
a) Celem Konkursu jest:  

• zachęcenie do czytania,  

• rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia,  

• wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej 
twórczości,  

• zapoznanie z historią i kulturą narodów świata, 

• popularyzacja Biblioteki. 

b) Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży będącej uczniami szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i nauczycieli. W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się 
rysunkiem/malarstwem i/lub grafiką, ale nie jest to dla autora sposobem zarobkowania.  

 
§ 5 

OCENA I NAGRODA  
 
1. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora. 
2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:  

a) klasy I-III 

b) klasy IV-VIII 

c) szkoły ponadpodstawowe 

d) nauczyciele. 
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3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: poprawność językowa, ortograficzna, innowacyjność 
wykonania, pomysł, szata graficzna, ogólne wrażenia artystyczne. 

4. Prace, które nie będą spełniały kryteriów formalnych przedstawionych w Regulaminie będą 
zdyskwalifikowane.  

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.  

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

7. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2021 roku na stronie internetowej i facebookowej 
biblioteki.  

Nagrody:  

1. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii) zostaną uhonorowane dyplomami 
i upominkami rzeczowymi. Przyznane zostaną także wyróżnienia uhonorowane dyplomem. 

2. Komiks nagrodzony zostanie opublikowany na stronie: www.bpplock.pl, 
https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock, na kanale YouTube, Instagramie. 

3. Przesłanie komiksu jest równoznaczne ze zgodą na publikację na stronach www.bpplock.pl, 
https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock  

 
§ 6 

ZASADY KONKURSU 
 

1. Praca składa się z jednej zamkniętej historii. 
2. Nie ma ograniczenia w liczbie scen i stron komiksowych. 
3. Wymiar plansz A4 (210x297 mm). 
4. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 
5. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.  

6. Autorzy prac konkursowych nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych przenoszą na organizatora 
prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem, do przenoszenia na nośniki elektroniczne do 
publikacji w Internecie, mediach społecznościowych oraz w innych mediach, na stronie 
internetowej Organizatora, z podaniem imienia i nazwiska ( pseudonimu), nazwy szkoły, klasy w 
celach związanych a konkursem i promocją biblioteki na podstawie art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  

7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
8. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku. 
9. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię, 

nazwisko ( pseudonim), nazwa szkoły, klasa, e-mail, numer telefonu w celach związanych z 
udziałem w konkursie. 

10. W przypadku osób nieletnich wymaga jest zgoda rodziców/opiekuna prawnego. 
11. W przypadku osób pełnoletnich zgodę wyraża uczestnik. 
12. Przystąpienie do konkursu wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

organizatora oraz umieszczenia wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych na stronach. 
13. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.bpplock.pl. 
14. Załączniki do regulaminu konkursu na komiks LEGENDY, MITY, BAŚNIE NARODÓW ŚWIATA 

W KOMIKSIE 
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia 
Załącznik nr 2  - Zgoda i oświadczenie uczestnika niepełnoletniego konkursu (rodzica) 
Załącznik nr 3 – Zgoda i oświadczenie uczestnika pełnoletniego konkursu (ucznia, nauczyciela) 
Załącznik nr 4 - Zgoda i oświadczenie nauczyciela przygotowującego uczestnika 
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna 

 
 

Zachęcamy do udziału w konkursie 
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