
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

„KOMIKS NA WIOSNĘ I NA ŚWIĘTA” 
 

Organizowane przez: 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

Skansen Zagroda Ziemi Pszczyńskie 

  
Komiks -historia obrazkowa, której często towarzyszy krótki tekst umiejscowiony 

w charakterystycznych dymkach oddających dialog między postaciami lub z boku 

obrazków jako tekst narratora. Historia przedstawiona jest za pomocą rysunków 

(kadrów) powiązanych ze sobą w czasie i opowiadających konkretne wydarzenia. 
 

 

1.  Cele konkursu. 

 Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży, wspieranie postaw twórczych. 

 Propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka i młodzieży. 

 Wzbogacenie możliwości wypowiedzi plastycznej uczniów poprzez komiks, który jest 

częścią kultury masowej i sztuki popularnej. 

 Zmotywowanie uczniów do tropienia i poszukiwania oznak wiosny, przenoszenia jej piękna  

na papier. 

 Popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi. 

 Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 

2. Zasady uczestnictwa. 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży powiatu pszczyńskiego, klas 0-VIII szkół 

podstawowych. 

 Prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników 

konkursu, 

 Praca może zawierać wyłącznie historię obrazkową – dymki zawierające dialog nie są 

obowiązkowe. 

 W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe. 

 Nadesłane prace prosimy nie zginać, nie rolować i nie oprawiać. 

 Każda praca na odwrocie musi posiadać czytelny opis (autor, wiek, placówka, nauczyciel). 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz 

wypełnienie pisemnej zgody: oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna (w załączniku nr 1) 

trwałe umocowanie jej na odwrocie pracy. 

 Do prac należy również dołączyć pisemną zgodę: oświadczenie nauczyciela (w załączniku 

nr 2). 



3. Format:  dowolny. 

4. Technika: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. 

 

5. Termin: do 22.03.2023 

 

Adres:  Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej / ul. 3 Maja 7,  43-200 Pszczyna                                                                                                

 

 

6. Ocena prac, nagrody i prezentacja. 

 Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, 

 Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury. 

 Jury konkursu oceniać będzie: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy 

własnej, estetykę wykonania. 

 Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o 

wynikach konkursu. 

 Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 1-2.04  

w trakcie Jarmarku Wielkanocnego  

Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej 

ul. Parkowa 20,  43-200 Pszczyna 

 

 

7. Postanowienia końcowe. 

 W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym 

regulaminie. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.  

Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 Wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo  

do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji  

w nieograniczonym zakresie. 

 Niniejszy regulamin i oświadczenie dostępne są na stronach internetowych Organizatorów: 

http://www.popppszczyna.pl    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.popppszczyna.pl/


 

 
Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA  

w  POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„KOMIKS NA WIOSNĘ I NA ŚWIĘTA” 
organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie 

 

I. Wyrażam  zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 

 

……………………………………………………………………………..……….………… 

(imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

…………………………….………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres szkoły lub adres zamieszkania w przypadku zgłoszenia indywidualnego) 

  

II.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie 

danych).  

 

III 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek, miejscowość i nazwa 

szkoły) na stronach internetowych i  portalach społecznościach organizatorów Konkursu, w publikacjach dotyczących 

Konkursu (katalogu), w szczególności informujących o  jego wynikach. 

 

IV 

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje 

dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w  publikacji  okolicznościowej, 

na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że : 

1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. 

2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a  Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane 

przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

3. Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i moich, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub 

ograniczenia ich przetwarzania.  

4. Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału  

dziecka w Konkursie. 

Oświadczam też, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

  

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekun 

 
 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE  NAUCZYCIELA 

w POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„KOMIKS NA WIOSNĘ I NA ŚWIĘTA” 
organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie  

 
 

                                                                                                                                                                                         

 Moje dane osobowe: 

 

....................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

nazwa i adres szkoły 

 

....................................................................................................................................................... 

dane kontaktowe, telefon, e-mail 

 

 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych, w celach 

wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich  danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły)  

na stronach internetowych i profilach w portalach społeczności owych organizatorów Konkursu w publikacjach 

dotyczących  Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych  jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Moje 

dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i 

mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.  

2. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Mam  prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 

przetwarzania.  

4. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie. 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis nauczyciela i data 

 

 

……………………………………… 


