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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

DLA KLAS IV-VIII SZKÓŁY PODSTAWOWEJ W ORZESZKOWIE 

NA KOMIKS „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ŚRODOWISKO” 
 

 

 

 CELE KONKURSU: 
 

1) Rozwijanie aktywności twórczej młodzieży. 

2) Upowszechnienie wśród społeczeństwa zachowań przyjaznych środowisku. 

3) Podniesienie poziomu wiedzy nt. OZE 

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 
 

Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej: klasy IV – VIII  
 

 

ZASADY KONKURSU: 
 

 

 

1) Temat pracy – „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ŚRODOWISKO” – KOMIKS 

2) Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osób wykonujących prace. 

3) Uczniowie  wykonają prace plastyczne dowolną  techniką płaską w formacie A4 maksymalnie  

5 stron 

a) techniką rysunkową (kredki) 

b) techniką malarską (akwarela, malowanie na mokrym papierze, pryskanie za pomocą 

szczoteczki lub linijki, itp.) 

c) techniką wycinankową lub wydzierankową 

d) drukowanie stemplem (role stempla może stanowić warzywo, liść, gąbka, korek itp.) 

e)zabawa w domalowywanie (pocięcie fotografii z czasopism) 

f) inne techniki plastyczne 

4) Ostateczny termin składania prac 30 kwietnia. 

5) Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 

Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko 1 pracę. 

6) Wyraźne i dokładne zdjęcia prac (oddzielne zdjęcie każdej strony komiksu) należy przesyłać na adres 

mailowy: mazura1068@gmail.com lub studenna.grazyna@gmail.com   

7) O  wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury Konkursowe w składzie:    

         Grażyna Studenna, Anna Mazur, Bożena Zarazińska 

9)  Do wykonania komiksu można wykorzystać prezentacje multimedialne, wykonane przez uczniów klas  

     VI – VII, dostępne na stronie szkoły www.spkrzelow.szkolnastrona.pl 

 

Wyłonienie zwycięzców nastąpi 04 maja 2021 r., a wręczenie nagród odbędzie 01.06.2021 

 

PRAWA AUTORSKIE: 
 

1. Organizator jest właścicielem pracy. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy na stronie szkoły przez Organizatora. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zapewnia nagrodę główną i dyplomy dla uczestników konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

5. W razie obostrzeń związanych z COVID-19 i kontynuacji zdalnego nauczania Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu wręczenia nagród.  
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