
 

Regulamin międzyszkolnego konkursu 

„Twórczość Stefana Żeromskiego w komiksie.” 

 
I. Organizator: 

 

Konkurs organizowany jest przez  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Jeleniej Górze  w ramach  obchodów 150- tej  rocznicy urodzin Stefana 

Żeromskiego. 

 

Patronem honorowym konkursu jest Prezydent miasta Jeleniej Góry. 

Partnerem organizatora konkursu  jest Książnica Karkonoska.   

 

 

II. Uczestnicy:  

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Jeleniej Góry.  

 

III. Cel konkursu: 

 

Zainteresowanie uczniów twórczością Stefana Żeromskiego, promowanie 

twórczej postawy wobec literatury, kształtowanie umiejętności opowiadania 

poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu, do których należy komiks. 

 

IV. Tematyka prac: 

 

Prace powinny odnosić się do treści  utworów Stefana Żeromskiego, ich 

fragmentów lub wybranych wątków.   

 

 

V. Zasady formalne: 

 

Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie 

lub w zespołach (wówczas z podziałem na scenariusz i rysunek). Jedna osoba 

lub zespół (jak wyżej) może zgłosić do konkursu jeden komiks.  W konkursie 

mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału 

w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani 

prezentowane. Wszystkie prace konkursowe pozostają  

w gestii organizatorów. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do 

reprodukowania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów 



autorskich. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. 

 

 

 

VI. Oczekiwana forma prac: 

 

Komiks, opowieść obrazkowa wzbogacona tekstem, zawierająca czytelną 

fabułę. Praca powinna stanowić zamkniętą całość (wybrany wątek, epizod lub 

całość utworu). Objętość maksymalna 10 stron w formacie A4.  Prace 

konkursowe mogą być nadsyłane w wersji papierowej lub cyfrowej 

zapisanej na płycie. Należy brać pod uwagę czytelność grafiki po wpisaniu jej/ 

wydrukowaniu na formacie A4. 

Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora/ów: 

imiona  

i nazwiska, nazwa i adres szkoły, adres e-mail i/lub telefon. 

 

 

VII. Termin dostarczenia prac: 

 

Komiksy zgłoszone do konkursu należy dostarczyć osobiście do sekretariatu 

ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze lub wysłać pocztą na adres Organizatora : ZSO Nr 1, 

ul. J. Kochanowskiego 18, 58-500 Jelenie Góra) z dopiskiem „Konkurs”  do 

dnia:  31. 10.2014 r. w przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego. 

 

 

 

VIII. Ocena prac konkursowych: 

 

a) Ocenie będą podlegać wyłącznie prace, które zostaną złożone na adres  

i w terminie wyznaczonym przez Organizatora.  

b) Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: uczniowie szkół 

gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  

c) Jury powołane przez Organizatora oceni zgodność prac z niniejszym 

regulaminem, poprawność merytoryczną (zgodność prac z tematem i celem 

konkursu, kreatywność, czytelność przekazu oraz walory estetyczne). 

d) Rozstrzygnięcia podejmowane przez Jury są ostateczne i nie przysługuje od 

nich odwołanie. 

 

 

 

 



IX. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

a) Lista osób nagrodzonych zostaną podane na stronach internetowych: 

www.zerom.4me.pl   

                                     http://biblioteka.jelenia-gora.pl/ 

 

b)   Uroczyste rozdanie nagród  nastąpi dnia 14.11.2014 r. w auli ZSO Nr 1  

w Jeleniej Górze.  

 

 

X. Informacja o sposobie wykorzystania prac konkursowych: 

a) Najciekawsze prace zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej  

b) Prace nie będą zwracane ich autorom.  

 

 

XI. Nagrody: 

Przewidziane są atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.  

 

 

XII. Informacje na temat konkursu: 

 

Informacje na temat konkursu będą dostępne na stronie internetowej ZSO Nr 1 

w Jeleniej Górze : www.zerom.4me.pl  , w Szkolnym Centrum Informacyjnym  

-   nr tel. 75 6458607 oraz na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej: 

 http://biblioteka.jelenia-gora.pl/ 
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