
Regulamin konkursu Legenda z mojego regionu 

komiksem opowiedziana 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci i młodzieży.  

2. Propagowanie czytelnictwa. 

3. Zachęta uczniów do poznawania historii swojego regionu oraz legend z 

nią związanych. 

4. Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych. 

5. Wychowywanie do patriotyzmu lokalnego. 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Rzeszowie  

i przeznaczony dla uczniów klas III- V oraz VI- VIII. Partnerem wydarzenia 

jest Rzeszowski Dom Kultury. 

2. Zadaniem uczestnika jest przedstawienie wybranej legendy związanej z 

Podkarpaciem w formie komiksu.  

3. Praca powinna zawierać 3- 6 stron A4 spiętych w dowolny sposób.  

4. Komiks należy wykonać samodzielnie i indywidualnie.  

5. Technika pracy: farby, kredki, pastele, technika mieszana. 

6. Do komiksu należy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1). 

7. Każda praca powinna mieć z na ostatniej stronie metryczkę zawierającą 

imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, telefon kontaktowy rodzica. 

8. Komiksy należy przesłać lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Rzeszowie na adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie 

ul. Miła 58 

35-317 Rzeszów 

 

Na kopercie należy umieścić dopisek “KOMIKS” 

9. Ostateczny termin składania prac: 21 maja 2021r. 

 

 



 

Kryteria oceny: 

1. Zgodność z tematyką i formą. 

2. Oryginalność pomysłu i ciekawa fabuła. 

3. Walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, wkład pracy, staranność 

oraz estetyka. 

Nagrody: 

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: klasy III- V oraz  

VI-VIII. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Jury konkursowe 

poinformuje o wynikach konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

nr 9 do 28 maja 2021r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Odbiór 

upominków będzie możliwy w sekretariacie szkoły przy zastosowaniu się do 

reżimu sanitarnego. 

Uwagi: 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym 

udzieleniem prawa do publikacji prac w Internecie, a także 

prezentowania prac na wystawie.  

2.  Organizator nie zwraca prac autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa 

własności złożonych egzemplarzy prac. 

Organizatorzy: 

Katarzyna Warzocha 

Anna Gargała 

Partner: 

RDK 

 

 


