
 

Regulamin konkursu 
 

Z Sienkiewiczem za pan brat w komiksie 
 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

 
Zadanie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowe państwa w roku szkolnym 

2016/2017: 

 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

 Kształtowanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

 
Rok 2016 został ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza – jednego z czterech polskich laurea-

tów literackiej nagrody Nobla, wybitnego prozaika. Sądzimy, że warto wykorzystać ten czas i poznać 

bliżej twórczość noblisty, który przez uczniów postrzegany jest najczęściej jako autor powieści histo-

rycznych. Ten pozytywistyczny autor nie tylko pisał ku pokrzepieniu serc, ale był też wnikliwym ob-

serwatorem życia codziennego, opisywał rzeczywistość w duchu epoki, nie tracąc przy tym poczucia 

humoru.  
 

 Cele konkursu  
1. Popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza.  

2. Pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł H. Sienkiewicza.  

3. Zachęcenie młodzieży do rozwijania i prezentowania własnych umiejętności artystycznych.  

 

I. Organizator, miejsce i terminy   

1. Konkurs  Z Sienkiewiczem za pan brat w komiksie  organizowany jest w ramach obchodów 

„Roku Sienkiewicza”. 
2. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowi-

cach, zwany  dalej Organizatorem konkursu.  
3. Konkurs jest organizowany jest na terenie województwa śląskiego i ma charakter otwarty. 
4. Terminy: 

a. 15.11.2016 r.  – 15.02.2017 r.:  nadsyłanie kart zgłoszeń do konkursu pod adresem:                           

40-132  Katowice, ul. Wyszyńskiego 7,                                                      

b. 28.02.2017 r.:  ogłoszenie wyników na stronie internetowej. 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu wojewódz-

twa śląskiego. 

2. Z jednej szkoły można zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace. 

 

III. Zasady konkursu  
1. Pod pojęciem uczestnika konkursu rozumiemy autora lub duet autorów scenariusza                          

i rysunków.  

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pracy komiksowej stanowiącej zamkniętą ca-

łość, o maksymalnej objętości 5 plansz.  

3. Tematyka prac konkursowych powinna być inspirowana twórczością Henryka Sienkiewicza. 

4. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.  

5. Wydrukowane plansze, wyłącznie w formacie A4, powinny być podpisane na odwrocie imieniem i 

nazwiskiem autora lub autorów oraz nazwą szkoły. 



6. Prace powinny być zapakowane w teczkę lub kopertę z dopiskiem: Konkurs Z Sienkiewiczem za 

pan brat.   

7. Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego zostaną odrzucone ze względów formalnych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wy-

mogów określonych niniejszym regulaminem.  

9. Zgłaszane do konkursu komiksy nie mogą naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie 

przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści obscenicznych i powszechnie uzna-

wanych za obraźliwe lub wulgarne.  

 

IV. Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody  
1.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28  lutego 2017 roku. 

2.  Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronach internetowych i Facebooku:  RODN „WOM”                   

w Katowicach. 

        3.  Dokładne informacje o godzinie i miejscu wręczenia nagród zostaną podane na stronach    

             internetowych i Facebooku  RODN „WOM” w Katowicach. 

        4.   Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

  

V. Wykorzystanie prac  
1. Przekazanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

zgody na publikowanie nagrodzonej pracy na stronie internetowej i na Facebooku  RODN „WOM” 

w Katowicach.   

2. Przesyłając komiks na konkurs uczestnik zapewnia, że jest jego autorem oraz że przysługuje mu peł-

nia autorskich praw osobistych i majątkowych do tego komiksu.  

 

VI. Ochrona danych osobowych  
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest RODN „WOM” w Katowicach.  

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów kon-

kursu i ogłoszeniem wyników.  

3. Rodzic/rodzice, opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu mają prawo 

wglądu do treści danych swoich dzieci.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w konkur-

sie.  

 

VII. Postanowienia końcowe  
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

RODN „WOM” w Katowicach. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują Organizatorzy kon-

kursu. 

4. Szczegółowych informacji w sprawach konkursu udzielają koordynatorzy:  

Renata Stanek-Kozłowska   tel. 32 203 59 67 w. 217, e-mail: rsk@womkat.edu.pl  

Iwona Kruszewska-Stoły     tel. 32 203 59 67 w. 124, e-mail: ika@womkat.edu.pl  

Aldona Ferdyn                      tel. 32 203 59 67 w. 201, e-mail: aferdyn@womkat.edu.pl 
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