
„NASZE MAŁE – WIELKIE HISTORIE” 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI 

Z OKAZJI JUBILEUSZU 600 -LECIA 

 MIEJSCOWOŚCI I PARAFII  ZBUCZYN

Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu na trzech planszach, 

przedstawiającego: 

1. Rzeczywiste lub fikcyjne wydarzenia historyczne dotyczące dziejów 

              Zbuczyna (plansza nr 1)

2. Ciekawe wydarzenia z teraźniejszości (plansza nr 2)

3. Przedstawienie wizji Zbuczyna w przyszłości (plansza nr 3)

Cele konkursu:

 Rozbudzanie i rozwijanie u uczestników konkursu aktywności artystycznej 
i twórczego myślenia.

 Zapoznanie się  z bogatą historią, legendami, kulturą i tradycjami parafii 
i miejscowości  Zbuczyn.

 Rozbudzanie szacunku dla rodzimej kultury i poczucia przynależności 
do środowiska lokalnego.

 Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego i twórczego uczestnictwa 
w obchodach jubileuszowych.

 Podkreślenie faktu, że komiks posiada nie tylko charakter rozrywkowy,
 ale także walor edukacyjny i wychowawczy. 

 Zapoznanie z komiksem jako współczesną formą wypowiedzi plastycznej.

Organizator:

 Gmina Zbuczyn 

 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie

Termin realizacji konkursu:

od dnia  26.02.2018r. – do dnia 18.05.2018r.
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REGULAMIN

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów 

gimnazjalnych i placówek kulturalno-oświatowych (świetlic, pracowni) z terenu 

Gminy Zbuczyn.

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę składającą się z trzech plansz.

3. Do Gminnego Ośrodka Kultury, każdy podmiot (szkoła lub placówka kulturalno-

oświatowa) może zgłaszać dowolną liczbę prac w każdej z poniższych kategorii

wiekowych.

4. Kategorie wiekowe:

 uczniowie  klas 0 – III
 uczniowie  klas IV – VI
 uczniowie klas VII - III gimnazjalnych 

TEMAT KONKURSU: „NASZE MAŁE – WIELKIE HISTORIE” 

 – zadanie polega na wykonaniu komiksu na trzech planszach

     Komiks 
1  (definicja)  –  opowiadanie  utworzone  przez  połączenie  kilku  lub  więcej  obrazków
składających się  na jakąś historię.  Zazwyczaj  obrazki  są zaopatrzone w tekst  narratora  
(z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach)/
2 (definicja)   -  opowiadanie,  tworzące narrację za  pomocą co najmniej  dwóch kadrów  
z  rysunkami  (najczęstszą  formą  komiksu  jest  zbiór  kadrów,  zwany  planszą).  Kadry
zazwyczaj  zaopatrzone  są  w  teksty  narratora (po  boku)  i/lub  wypowiedzi  postaci  (w
dymkach).  O  zakwalifikowaniu  danej  narracji  jako  komiksu,  decyduje  m.  in.:
wkomponowanie  tekstu  w  obraz,  graficzne  elementy  upływu  czasu  (tzw.  „rynna”),
powiązanie semantyczne kadrów, ikoniczność  znaków 

Praca powinna składać się tylko z  3 plansz w formacie A3 (karton od 200 g)

  Na każdej planszy obowiązkowo  powinna znajdować się tylko jedna historia:

1 plansza - rzeczywiste lub fikcyjne wydarzenia historyczne dotyczące 

          dziejów   Zbuczyna,  

2 plansza - ciekawe wydarzenie z teraźniejszości 

3 plansza - odbycie podróży w czasie i przedstawienie wizji Zbuczyna 

          w przyszłości
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5. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, z zachowaniem  zasad

kompozycji, jednostronnie oraz w pionie. Strony powinny być ponumerowane. 

6. Technika  wykonania  prac  jest  dowolna:  rysunek,  malarstwo,  grafika,  grafika

komputerowa, fotografia itp. (z wyłączeniem form przestrzennych)

7. W przypadku wykonania grafiki  komputerowej,  do wydruków należy dołączyć

płytę CD/DVD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: PDF) 

8. Na  odwrocie  każdej  strony  (planszy)  powinny  znaleźć  się:  tytuł  pracy,  imię  

i  nazwisko  autora  pracy,  nazwa  i  adres  placówki,  kategoria  wiekowa,  numer

kontaktowy oraz adres mailowy  (nauczyciela - opiekuna). 

9. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie

zgłoszone do innych konkursów. 

10.  Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  dostarczenie  lub  przysłanie prac

konkursowych  do Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Zbuczynie,  ul.  Jana

Pawła II 3, w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018r. do godz.

18.00  wraz z wypełnioną  kartą zgłoszenia, według wzoru stanowiącego

załącznik Nr 1. do niniejszego  regulaminu.

11.  OCENA PRAC

 Prace oceniane będą przez niezależne  profesjonalne  Jury, powołane przez 

Organizatora. 

 Ocenie Jury podlegać będą prace, spełniające warunki formalne i merytoryczne.

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury konkursu.

 Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie  do Organizatora. 

 Jury wyłoni po trzech laureatów z każdej kategorii wiekowej, przyznając miejsca od

I do III.  Dopuszcza się możliwość wyłonienia prac wyróżnionych oraz nagrodzenia

jednej z plansz.

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK:

www.gokzbuczyn.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie Ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn, 
Tel. /25/ 641 61 61, 500 799 675 www.gokzbuczyn.pl str.3

http://www.gokzbuczyn.pl/


Przy ocenie prac Jury będzie brało  pod uwagę:

 nawiązanie do tematu konkursu

 spójność plastyczną

 oryginalność pracy

 ciekawy  scenariusz,  dialogi,  poczucie  humoru  lub  wyjątkową  błyskotliwość

sytuacyjną 

 walory artystyczne oraz ogólne wrażenie estetyczne wykonanych prac 

12.   NAGRODY

 Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy

oraz nagrody rzeczowe.

 Dnia 01 lipca 2018r. podczas Pikniku Rodzinnego z okazji 600-lecia oraz

podsumowania  akcji  „U  nas  na  podwórku”  odbędzie  się  uroczyste

wręczenie nagród  laureatom konkursu /główna scena Pikniku /.

 Pokonkursowa  wystawa  prac  czynna  będzie  od  30.06.2018r.  do

31.07.2018r. w godz. 10.00 – 17.00, w sali widowiskowej GOK Zbuczyn.

 Prace  laureatów będą opublikowane  na  stronie  internetowej  Gminnego  Ośrodka

Kultury w Zbuczynie : www.gokzbuczyn.pl

 2  lipca  2018r.  podczas  oficjalnych  uroczystości  związanych  

z  jubileuszem 600-lecia,  nastąpi  zamknięcie  kapsuły  czasu,  do której

zostaną  włożone  wybrane  prace  laureatów  konkursu. Autorzy  prac

wezmą udział w uroczystościach.

13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Złożenie przez Uczestnika pracy na konkurs  będzie jednoznaczne z uznaniem 

warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na opublikowanie danych  osobowych 

oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia 
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oraz promocji  konkursu zgodnie z  art.  23 ust.1 pkt.  1 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

ze zm.) oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:

Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich, innych

praw własności intelektualnej ani dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem pracy

konkursowej przez uczestnika, treścią takiej pracy konkursowej, czy zgłoszenia. 

c)   Złożenie  przez  uczestnika  pracy  na  konkurs  oznacza  nieodpłatne  udzielenie

Organizatorowi,  przez  opiekuna  prawnego  uczestnika,  niewyłącznej  oraz

nieodpłatnej  licencji  na  czas  nieokreślony  na  korzystanie  z  Pracy  Konkursowej  

w całości lub w części na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania

Pracy Konkursowej Organizatorowi, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

d)  Opiekun  prawny  dziecka  (uczestnika  konkursu)  udziela  Organizatorowi

zezwolenia  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  do  opracowań  Pracy

Konkursowej, w rozumieniu art. 2 Ustawy.

e) Z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej  Uczestnikowi nie przysługuje żadne

wynagrodzenie. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania ani korzystania 

z Prac Konkursowych. 

Regulamin konkursu  oraz załącznik Nr 1 do pobrania  na stronie

www.gokzbuczyn.pl

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Iwona Miłobędzka

 pod nr tel 570777382
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