Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe
w ramach projektu współfinansowanego przez
Gminę Krapkowice ogłasza

konkurs
„Komiks? Czemu nie”

Posprzątaj po mnie – ja nie potrafię

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu - historyjki obrazkowej, będącej zamkniętą
całością przedstawiającą wydarzenie, przygodę, opowiastkę, bajkę itp. miło, gdy z elementami graficznymi
odnoszącymi się do historii, zabytków, charakterystycznych miejsc, symboli, wydarzeń, legend, wierzeń
ludowych, tradycji, przyrody czy ludzi związanych z Krapkowicami i okolicą.
REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych naszego miasta i gminy wykonując i przekazując organizatorowi konkursu swoje
prace.
2. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
3. Do konkursu zostaną dopuszczone te prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do tematyki
konkursu, a ponadto będą spełniały wszystkie inne warunki określone w niniejszym regulaminie.
4. Prace powinny być wykonane na białym papierze dowolną techniką albo komputerowo (z dołączeniem
nagrania na płytce i wydruku). Zgłaszane mogą być wyłącznie prace wykonane przez uczestnika
samodzielnie i nienaruszające praw autorskich innych osób czy instytucji.
5. Bohaterami komiksu mogą być dowolnie wymyślone postacie - nie należy korzystać z postaci
bohaterów znanych z kreskówek, bajek, filmów, książek, programów telewizyjnych itp.
6. Komiks może składać się z jednej planszy (kartki) zawierającej 4 scenki komiksowe (okienka) lub kilku
plansz. Każda strona komiksu powinna znajdować się na osobnej planszy z napisanym na odwrocie
numerem strony, tytułem komiksu i danymi autora(ów): imię, nazwisko oraz funkcją (rysownik,
scenarzysta). Jeżeli stosuje się napisy to wszystkie umieszczone w dymkach lub ramkach teksty muszą
być w języku polskim a pismo czytelne – nie używa się słów uznanych za obraźliwe czy wulgarne.
7. Przekazane prace na konkurs nie będą zwracane autorom. Autorzy prac przekazują wszelkie prawa
autorskie do przesłanych prac na rzecz organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wyróżnionych prac konkursowych
np. poprzez ich publikację, jako podsumowanie konkursu.
9. Autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni.
10. Prace należy dostarczyć (osobiście lub przesłać) do dnia 27 października 2017 r. na adres:
Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe
Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5
47-303 Krapkowice, Osiedle XXX-lecia 24
z dopiskiem: Konkurs „Komiks? Czemu nie”
11. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy z podpisaną zgodą rodziców wg wzoru:
Tytuł pracy: …………………………………………………………………….…….
Imię i nazwisko autora/ów: …………………………………………………….
szkoła/przedszkole ………………………………………….……………………………………… klasa/grupa …………………………..…
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………..…………………………………………… w konkursie „Komiks?
Czemu nie”. Potwierdzam, że moje dziecko jest autorem pracy zgłoszonej na konkurs. Oświadczam, iż zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, do celów związanych z jego udziałem konkursie.
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest organizator konkursu.
……………………………………
…………………………………..……
miejsce i data

podpis rodzica

