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Regulamin międzyszkolnego konkursu literacko-plastycznego  

„Moja przygoda z komiksem” 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku. 

 
Konkurs odbywa się w ramach Światowego Dnia Publicznego Czytania 

Komiksów, obchodzony corocznie 28 sierpnia.  

 
ADRESACIKONKURSU: 
 
I kategoria- uczniowie klas I-III radomszczańskich szkół podstawowych. 

II kategoria- uczniowie klas IV-VIII radomszczańskich szkół podstawowych. 

 
ZADANIE KONKURSOWE: 
 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie komiksu na dowolny temat „Moja 

przygoda z komiksem” 

2. Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę odręcznie, w formacie A3. 

Praca może być również wykonana w parach.  

3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie, ułożone 

samodzielnie przez uczniów, dotąd niepublikowane w internecie, w 

książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach. 

 

 



Praca konkursowa powinna spełniać wymogi gatunkowe komiksu: 

a) historia obrazkowa o charakterze fabularnym opatrzona tytułem (minimum 

8 rysunków – klasy I – III, 12 rysunków – klasy IV - VIII), 

b) związek między tekstem a obrazem, 

c) wypowiedzi bohaterów w „dymkach”, a słowa narratora w prostokątach,  

d)  obecność wyrazów dźwiękonaśladowczych. 

CELE KONKURSU: 
 

• Inspirowanie i zachęcanie uczniów do aktywności twórczej, 

• rozwijanie talentów literackich, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności, 

• rozwijanie u młodych czytelników umiejętności artystycznej wypowiedzi, 

• łączenie umiejętności literackich i plastycznych, 

• stworzenie dzieciom prezentacji ich autorskich pomysłów, 

• promowanie komiksów. 

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 
 
Prace konkursowe opatrzone oraz podpisane imieniem i nazwiskiem autora/ 

autorów, należy dostarczyć do portierni Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 7, ul. 

11 Listopada 16, do dn. 17 października 2022 roku, bądź wysłać pracę w 

zaadresowanej kopercie na adres szkoły. Do pracy należy dołączyć KARTĘ 

ZGŁOSZENIA oraz ZGODĘ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA.  

KRYTERIA OCENY:  
 

• pomysłowość i oryginalność, 

• spełnienie wymogów gatunkowych komiksu, 

• ciekawa fabuła, 

• kreatywność i samodzielność uczestnika konkursu,  

•  estetyka wykonania. 

• wartości artystyczne. 



 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień 

regulaminu przez autora/autorów pracy konkursowej oraz jego 

rodziców/opiekunów prawnych i wyrażeniem przez nich zgody na 

przetwarzanie danych. 

2. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne i 

niepodważalne. 

3. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych 

przez komisję konkursową. 

• I kategoria- uczniowie klas I-III radomszczańskich szkół 

podstawowych- I,II i III miejsce. 

• II kategoria- uczniowie klas IV-VIII radomszczańskich szkół 

podstawowych- I, II i III miejsce. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: 
 

a) Udzieleniem  prawa  do  nieodpłatnego  opublikowania i upublicznienia pracy 

w następujących  polach  eksploatacji: na stronie internetowej PSP 7 w 

Radomsku,   na   fanpage’u szkoły.  

b) Wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych) na    przetwarzanie    przez    Organizatora jego 

danych osobowych  na  potrzeby  konkursu  zgodnie z Klauzulą Informacyjną o 

Przetwarzaniu Danych Osobowych. 

c) Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, 

którego ostateczna  interpretacja  należy  do komisji   konkursowej.  

 



Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się 

telefonicznie, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody. 

Kontakt z koordynatorami konkursu: 

• Agnieszka Prudło- agnieszka.katarzyna.prudlo@gmail.com  
tel. 537-777-974 

• Karolina Wolska- karolina.wolska@o2.pl  tel. 604-421-338;  
 

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w konkursie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ 
międzyszkolnego konkursu literacko-plastycznego  

„Moja przygoda z komiksem” 

 
1. Imię i nazwisko autora pracy: ............................................................................. 

2. Szkoła:................................................................................................................. 

3.Klasa:.................................................................................................................... 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: .................................................... 

5. Numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego:................................................ 

OŚWIADCZENIE:  
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja następujących oświadczeń: 
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7  
w Radomsku ul. 11 Listopada 16 w Radomsku moich danych osobowych zawartych  
w niniejszym wniosku zgodnie z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy  
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  
z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7, 97-500 
Radomsko, ul. 11 Listopada 16, 44 685 44 34 reprezentowana przez Dyrektora Radosława 
Bartnika; 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Jarosławem Olszowym można kontaktować się pod nr tel. 501 
712 126; 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO w celu realizacji 
zadań ustawowych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz 
aktów wykonawczych; 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

6. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem;  

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza 
RODO; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

2.Oświadczam, że  komiks  stanowi  w  pełni  twórczość  własną,  nie  zawiera fragmentów innej pracy, 
utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany w konkursach literackich. Prace nie spełniające tych 
warunków będą dyskwalifikowane. 



3.Wyrażam zgodę na wykorzystanie oraz publikację mojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz pracy 
przez Organizatora Konkursu. 

4.Przekazuję moją  pracę  oraz  przenoszę  pełne  prawa  autorskie  do  tej  pracy  na  rzecz organizatorów 
Konkursu. 

5.Przyjmuję do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. 

6.Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu. 

 

.............................................                                
Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) 

……………............................................................................................................

w Międzyszkolnym konkursie literacko-plastycznym na komiks 

„Moja przygoda z komiksem”. 

 Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów. 
 
 

............................................  
Podpis opiekuna prawnego 

 
 

 

  


