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Konkurs plastyczny na komiks: 

„Przygody żarówki w poszukiwaniu energii”  

 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  

 

2. Celem konkursu jest zapoznanie młodzieży z różnymi rodzajami odnawialnych 
źródeł energii oraz kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

3. Treścią pracy konkursowej ma być historia stanowiąca zamkniętą całość.    

 

4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę. 

 

5. Technika prac konkursowych: malarstwo, rysunek, grafika (również komputerowa) 
oraz techniki mieszane. Prace powinny mieć orientację pionową i zawrzeć się w 
wymiarze formatu A3 (297 x 420 mm). Minimalna  objętość pracy - 12 kadrów. 

 

6. Na odwrocie pracy należy zamieścić metryczkę informacyjną z danymi uczestnika: 
imi ę, nazwisko, adres, telefon, e-mail, nazw ę i adres szkoły , któr ą reprezentuje 
uczestnik, nazwisko nauczyciela (rodzica), pod którego kierunkiem praca została 
wykonana. Ponadto należy dołączyć pisemne oświadczenie rodziców uczestnika 
zezwalające na udział dziecka w konkursie i wykorzystanie nadesłanej pracy przez 
organizatora na formularzu oświadczenia dołączanym do regulaminu. 

 

7. Kryteria oceny prac: 
zgodność treści komiksu z tematem konkursu oraz czytelność zamieszczonych 
treści, twórcza pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 
estetyka pracy, oryginalność użytych technik plastycznych.  



 

 

  Pl. Nankiera 16, 50-140 Wrocław           (+48) 71 372 39 17          sekretariat.urszulanki@gmail.com 

www.urszulanki.edu.pl 

8. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w 
wersji drukowanej, nie zamieszczone w Internecie i nie zgłoszone do innych 
konkursów.  

 

9. Terminy obowiązujące w konkursie: 
* nadesłanie prac do 5 stycznia 2018  roku (decyduje data stempla pocztowego) 
* powiadomienie nagrodzonych i wyróżnionych do 1 lutego 2018  roku  

 

10. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres: 
Zespół Szkół Urszula ńskich, 

 pl.Nankiera 16 ,50-140 Wrocław 

z dopiskiem: konkurs plastyczny na komiks: „Przygody żarówki w poszukiwaniu 
energii” 

 

11. Uwagi końcowe: 

• Oceny nadesłanych zdjęć dokona komisja wyłoniona przez organizatorów.  
• Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
• Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas IV edycji 

konkursu „WPISANI W PRZYRODĘ”.  
• Gala finałowa poł ączona z ogłoszeniem wyników i wr ęczeniem nagród 

odbędzie si ę 21 lutego 2018r. o godzinie 12:00 w Auli Zespołu S zkół 
Urszula ńskich we Wrocławiu, pl.Nankiera 16. 

•  Zespół Szkół Urszulańskich nie ponosi kosztów przesłania i doręczenia prac 
konkursowych. 

• Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia firm 
pocztowych czy kurierskich, z których będą korzystać uczestnicy konkursu. 

• Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody 
spowodowane podaniem błędnych, nieczytelnych lub nieaktualnych danych 
przez uczestników konkursu 

 

 

12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków 
niniejszego regulaminu. 
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13. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu. 

Organizator konkursu: 
Zespół Szkół Urszula ńskich, 

 pl.Nankiera 16 ,50-140 Wrocław 

 

14. Informacje o konkursie: 

Informacji udziela koordynator konkursu:  

Małgorzata Wróblewska  

mailto: jwro@box43.pl 

 

 

Metryczka pracy konkursowej 

„Przygody żarówki w poszukiwaniu energii” 

 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………… 

 

Szkoła: ………………………………………………………………………………….. 

 

Adres szkoły: 
…………………………………………………………………………………... 

 

Opiekun: ………………………………………………………………………………….. 

 

Tel. opiekuna: 
……………………………………………………………………………………... 

 

e-mail opiekuna: 
…………………………………………………………………………………... 
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 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

………………………………………  
imię i nazwisko uczestnika  

przez Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu  na potrzeby organizacji konkursu 
plastycznego na komiks 
„Przygody żarówki w poszukiwaniu energii” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze 
zm.).  
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka. Niniejsza 
zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 
wykonanych fotografii w relacjach i materiałach promocyjnych Zespołu Szkół 
Urszulańskich we Wrocławiu  i publikacji na stronie internetowej urszulanki.edu.pl  
 

…………………………………  
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


