REGULAMIN
konkursu na komiks pod hasłem „PALIĆ? NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?”

Komiks – opowiadanie utworzone przez połączenie kilku obrazków składających się na jakąś
historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora lub wypowiedzi postaci.
/wikiquote.org/
I. Postanowienia ogólne
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie komiksu pod hasłem „Palić? Nie palić? - Oto jest
pytanie?” na temat profilaktyki palenia tytoniu.
2. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu
i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu
3. Konkurs organizowany jest we współpracy z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki
w Jarosławiu.
II. Cel konkursu
Celem głównym konkursu jest promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od nałogu palenia
papierosów i inhalowania e-papierosów oraz zachęcenie uczniów do czytania i zainteresowanie ich
komiksem jako ciekawą formą książki.
Cele szczegółowe:
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i inhalowania
e-papierosów,
• promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów szczególnie w środowisku
młodzieży szkolnej,
• kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy i inhalujących epapierosy,
• zachęcenie uczniów do tworzenia własnych komiksów
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności odbiorców.
III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych miasta Jarosławia.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne prace nienaruszające praw osób
trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich),
dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, niezamieszczone w Internecie
i niezgłoszone do innych konkursów, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne
i nieograniczone prawa. W komiksie mogą występować tylko postaci wymyślone przez
autora. Zgłoszona praca nie może zawierać lokowania produktów, leków, nazw i logo
producentów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia
niniejszego regulaminu.
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4. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
Patronat medialny:
IV. Ramy czasowe
1. Prace należy składać do 8 listopada 2019r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry
w Jarosławiu w Oddziale dla Dzieci.
2. Posiedzenie Jury Komisji Konkursowej- 14.11.2019r.
3. Finał Konkursu - 21.11.2019r.
V. Zasady przeprowadzenia konkursu
1. Zadania dla uczestników konkursu:
• zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie komiksu promującego zdrowy styl
życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów
• praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla komiksu. Historyjka
powinna być przedstawiona za pomocą obrazków opatrzonych komentarzem lub tekstem
umieszczonym w tzw. „dymkach”.
• technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika z możliwością wykorzystania grafiki
komputerowej,
• format: jednostronny, arkusz A4,
• ilość arkuszy: minimalnie 1 i maksymalnie 3,
• ilość scenek komiksu na jednym arkuszu: maksymalnie 6,
• arkusze spiąć ze sobą w jedną całość,
• napisy w języku polskim,
• komiks nie może zawierać rysunków, napisów obrażających inne osoby, wzbudzać agresji
i przekraczać norm społecznych.
• każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace (dotychczas niepublikowane), jednak
jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody.
2. Sposób opisania prac konkursowych:
• na odwrocie pracy konkursowej należy należy zamieścić wypełnioną metryczkę (Załącznik
nr 1 do regulaminu) oraz dołączyć załącznik - zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka
w konkursie (załącznik Nr 2)
3. Zasady oceny:
• zgodność z regulaminem,
• własny pomysł!,
• uporządkowany i logiczny układ komiksu,
• czytelność zamieszczonych treści, jasność przekazu graficznego i słownego,
• posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych,
• poprawność stylistyczna i ortograficzna,
• atrakcyjność przekazu,
• pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu,
• estetyka wykonania.
4. Zasady nagradzania:
• komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
klasa V-VI, VII-VIII.
5. Nagrody:
• nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu
• publikacja komiksu w PDF na stronie internetowej organizatorów konkursu
• wszystkie nadesłane prace będą wyeksponowane w na wystawie pokonkursowej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Przekazanie komiksu jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu przez autorów.
2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
3. Organizator konkursu:
• zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród,
• nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie,
• nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników
konkursu,
• nie zwraca nadesłanych prac konkursowych,
• zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach
w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub
w inny sposób.
4. Regulamin konkursu i wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych
organizatorów konkursu http://www.psse-jaroslaw.pl/; http://www.mbp.jaroslaw.pl/
5. Integralną częścią regulaminu jest:
• Karta zgłoszenia do konkursu pt.: „Palić? Nie palić? -Oto jest pytanie?”
• Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu
na udział w konkursie.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Karta zgłoszenia do konkursu pt.: „Palić? Nie palić? -Oto jest pytanie?”

1.Imię i nazwisko ucznia
2. Klasa
3. Nazwa szkoły
4. Adres szkoły
5. Nr telefonu,
6. e-mail szkoły
7. Imię i nazwisko opiekuna
8. Telefon kontaktowy i e-mail do opiekuna
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