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 Załącznik nr 1    

III POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS   

LITERACKO – GRAFICZNY  DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

Literatura w TIK – ach 2022 

    pod patronatem Starosty Powiatu Suskiego 

 

Temat konkursu:  Nasza planeta Ziemia za sto lat… 
 

 

REGULAMIN  2021/2022 

 
I.  ORGANIZATOR                                                                                                                                        

Organizatorem konkursu jest: Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. 

Kościelna 5, 34 – 200 Sucha Beskidzka; e-mail: zsg@powiatsuski.pl ; tel. (33) 874 21 46.  

Koordynatorzy konkursu:  

mgr Monika Banaś, mgr Anna Sikora, mgr Katarzyna Głuc.  

 

II.  ADRESAT                                      

 Konkurs skierowany jest do Uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w powiecie 

suskim. 

 

III.  PATRONAT  

Konkurs pod patronatem Starosty Powiatu Suskiego – Pana Józefa Bałosa.  

 

IV. CELE KONKURSU:  

 -  propagowanie literackiej i artystycznej inwencji twórczej młodzieży; 

 -  zachęcenie uczniów do rozwijania swojej wyobraźni, zdolności i zainteresowań; 

 - stworzenie uczniom możliwości do wyrażania swoich uczuć, emocji, przeżyć przez w 

formie dzieła sztuki i literatury; 

 - promowanie uczniów uzdolnionych artystycznie; 

 - kształtowanie dbałości o poprawność języka polskiego; 

-  doskonalenie  umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 

TIK; 

 - zachęcenie do tworzenia komiksu jako atrakcyjnej formy przekładu intersemiotycznego.  
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V.  TEMAT KONKURSU  

Nasza planeta Ziemia za sto lat… 

Uczestnik konkursu kreuje wizję i wyraża  refleksje młodego człowieka na temat przyszłości 

planety Ziemi. Ma samodzielnie stworzyć obraz życia następnych pokoleń na naszej planecie 

w dalekiej przyszłości, za około sto lat. Określić, rolę i miejsce człowieka w świecie, w 

otoczeniu przyrody. Powinien wyrazić, w jakim stanie  będzie nasza planeta w przyszłości, 

czy ludzkość  wyciągnęła wnioski z podejmowanych współcześnie działań proekologicznych. 

Ma to być autorska wizja przyszłości planety, o jakiej sam twórca chce opowiedzieć.  

 

VI.  KATEGORIE  

Konkurs realizowany jest w jednej kategorii, którą jest komiks, dającej uczestnikowi 

możliwość wyboru wykonania pracy konkursowej techniką tradycyjną lub też za pomocą  

narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych TIK.  

Komiks powinien być opracowany według metod określonych w regulaminie.  

 

Jury oceniając prace konkursowe, równorzędnie bierze pod uwagę walory językowe  

i graficzne komiksu oraz zgodność przesłania artystycznego z tematem konkursu.  

  

VII.  WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. OZNACZENIE PRAC KONKURSOWYCH. WARUNKI ZGŁOSZENIA  

Udział uczestników w konkursie jest całkowicie bezpłatny. 

Każda praca powinna zostać opatrzona przez uczestnika  SYMBOLEM  ( krótkim, 

wybranym słowem, wymyślonym pseudonimem, ciągiem cyfr, zlepkiem liter  

i cyfr). SYMBOL ma zostać wyraźnie zapisany na pracy i metryczce umieszczanej dalej na 

kopercie, znajdującej się we wzorze ( Załącznik nr 2). 

Dane uczestnika mają znaleźć się w wydrukowanym osobnym FORMULARZU 

ZGŁOSZENIOWYM ( Załącznik nr 2). Do formularza i pracy konkursowej musi być 

dołączone OŚWIADCZENIE RODO, podpisane przez opiekuna prawnego/rodzica 

uczestnika konkursu ( Załącznik nr 2). 

2. WYTYCZNE TWORZENIA KOMIKSU 

 Komiks stanowić powinien  zamkniętą całość o objętości minimum 7, maksymalnie 15 

plansz formatu A4.  

Plansze mogą być podzielone w  dowolny sposób na kadry, przedstawione jednostronnie                  

w pionie lub poziomie. Każda plansza powinna być ponumerowana.  
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Na odwrocie każdej strony (planszy) powinien znaleźć się wyraźnie umieszczony SYMBOL 

autora (Załącznik nr 2). Plansze wysyłamy w zaadresowanej  kopercie dużego formatu.  

Na pracy konkursowej nie umieszczamy żadnych danych osobowych uczestnika.  

Technika wykonania komiksu:  

• rysunek, 

 • malarstwo,  

 • grafika komputerowa, 

 • fotografia, 

 • generator on-line na wybranej platformie cyfrowej, stronie internetowej. 

Oznaczenia pracy konkursowej odbywa się w następujący sposób: 

                                                           Praca plastyczna. 

Wzór metryczki SYMBOLU należy powielić, wydrukować w odpowiedniej ilości.  Następnie 

czytelnie wpisać SYMBOL przykleić na odwrocie każdej planszy osobno. Uczestnik pakuje 

komiks  koperty, na której nakleja metryczkę z SYMBOLEM, podaną według  wzoru 

(załącznik nr 2).  

                                             Praca wykonana na platformie cyfrowej. 

UWAGA! UCZESTNIK MA  DWA WARIANTY ODESŁANIA PRACY. 

1. Uczestnicy, którzy wybiorą formę wygenerowania komisu na platformie cyfrowej, stronie 

internetowej, przesyłają wtedy link do strony internetowej z wykonanym komiksem wraz ze 

swoim SYMBOLEM na adres mailowy : monika_banas@o2.pl lub adres mailowy szkoły: 

zsg@powiatsuski.pl  

 

W przypadku  komiksu opracowanego na platformie cyfrowej uczestnik  może wybrać 

dowolny generator internetowy. Może skorzystać z przykładowych, podanych poniżej stron:  

www.makebeliefscomix.com  

www.stripgenerator.com   

www.storyboardthat.com/pl/komiks-kreator   

www.bitstrips.com  

www.toondoo.com  

2.W przypadku odesłania komiksu, wykonanego na platformie cyfrowej pocztą tradycyjną do 

szkoły, oznaczenia pracy konkursowej odbywa się w poniższy sposób. 

 Uczestnik powinien wydrukować  kartę wzór metryczki, wpisać swój SYMBOL i na tej 

samej karcie pod metryczką z SYMBOLEM zamieścić swój link do strony internetowej z 

komiksem. Najlepiej link zapisać drukowanymi literami.  Kartę z SYMBOLEM i linkiem 

mailto:monika_banas@o2.pl
mailto:zsg@powiatsuski.pl
http://www.makebeliefscomix.com/
http://www.stripgenerator.com/
http://www.storyboardthat.com/pl/komiks-kreator
http://www.bitstrips.com/
http://www.toondoo.com/
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powinno wypełnić się na komputerze.  Uczestnik pakuje kartkę do osobnej  koperty, na której 

nakleja tylko metryczkę z SYMBOLEM ( Załącznik nr 2). 

 

3. LICZBA UCZESTNIKÓW  

Każda szkoła może zgłosić do konkursu dwóch uczniów z klas  VII i VIII,  którym 

dedykowany jest konkurs. W przypadku , gdy w szkole jest więcej niż jedna klasa, np. klasa 

VIII A, VIII B, wtedy w konkursie  mogą brać udział uczniowie każdego z oddziałów.  

 

W przypadku dużego zainteresowania, w celu wyłonienia najlepszych prac, szkoła powinna 

zorganizować eliminacje wewnątrzszkolne do konkursu.  

 

4. KRYTERIA OCENY PRAC   

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do 

innych konkursów. Niedopuszczalne są plagiaty. Prace konkursowe mają być wykonane 

indywidualnie przez uczestnika. Prace grupowe są wykluczone.   

Kryteria oceny komiksu: 

• zgodność z tematem,  

• poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu,  

• płynność przebiegu akcji opowiadanej historii, 

• poprawność użytej techniki wykonania,   

• walory artystyczne, 

• kreatywność, 

• samodzielność i oryginalność.  

5. LAURACI I NAGRODY  

Komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach  przyzna laureatom miejsca od I do III  

oraz  trzy oraz nagrody rzeczowe i specjalne wyróżnienie.  

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich Opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy od 

organizatora, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali finałowej   w Zespole Szkół im.  

Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, na której ogłoszone zostaną wyniki konkursu i jego 

zwycięzcy oraz zaprezentowane zostaną  nagrodzone prace.  Przewidywany termin – 

czerwiec 2022 r. (o konkretnej dacie i godzinie uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej 

poinformowani). 

O szczegółach gali finałowej i ewentualnych zmianach terminu, każdy uczestnik zostanie 

odpowiednio wcześniej poinformowany telefonicznie lub listownie. 
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GALA WRĘCZANIA NAGRÓD MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANA w sytuacji 

zaostrzenia się pandemii. W takim przypadku nagrody zostaną wysłane laureatom 

pocztą.  

6. WAŻNE TERMINY  

Prace konkursowe zapakowane w koperty oznaczone SYMBOLEM  uczestnika wraz  z 

dołączonymi do niej FORMULARZEM  ZGŁOSZENIOWYM i OŚWIADCZENIEM 

RODO, zaadresowanej na: Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. 

Kościelna 5, 34 – 200 Sucha Beskidzka, należy dostarczyć listownie/ przesyłką/ bądź  złożyć  

w pokoju 101 do dnia 31.05.2022  roku. 

 

Na kopercie głównej pod adresem organizatora należy wyraźnie dopisać: 

 

KONKURS  Literatura w TIK – ach 2022. 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w czasie GALI FINAŁOWEJ KONKURSU  w  czerwcu 

2022r., w budynku Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia zmian daty, godziny i miejsca finału.              

O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.     

 

7. KONTAKT Z RAMIENIA ORGANIZATORA  

W razie pytań dotyczących konkursu odpowiedzi udziela koordynator do spraw kontaktu:  

mgr Monika Banaś.   

Kontakt: tel.  798 360 516  monika_banas@o2.pl  
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