
           

Regulamin konkursu 
dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Wielkopolski

„Aforyzmy w komiksie”

rok szkolny 2021/2022

§ 1
Cele konkursu

 Zainteresowanie  uczniów  aforyzmem  i  uwrażliwienie  na  piękno  języka
literackiego.

 Rozbudzenie  i  rozwijanie  zainteresowań  językami  obcymi  oraz  gatunkiem
literackim jakim jest komiks. 

 Umożliwienie uczniom wytłumaczenia myśli aforyzmu różnymi środkami wyrazu.
 Rozwijanie  twórczej  wyobraźni  uczniów  i  umiejętności  pracy  z  projektem

językowym. 



 Umożliwienie  uczniom  pokazania  swoich  uzdolnień  językowych,  plastycznych
oraz twórczego korzystania z nowoczesnych technik informatycznych.

 Propagowanie postawy świadomego użytkownika Internetu. 
 Promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. 
 Tworzenie płaszczyzny dla pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów oraz szkół. 

§ 2
Organizatorzy konkursu

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
 Fundacja Literacka „Jak Podanie Ręki“.
 Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział w Poznaniu

Adres Organizatora: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Sikorskiego 18a, 64-920 Piła 

Koordynator konkursu:
Henryk Liszkiewicz

Adres do korespondencji: 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Sikorskiego 18a, 64-920 Piła 

§3
Postanowienia ogólne

 Konkurs organizowany jest dla uczniów z Wielkopolski. 
 Konkurs obejmuje jeden etap. 
 Udział  w konkursie jest bezpłatny. 
 Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które nie naruszają praw autorskich innych

osób oraz nie były wcześniej nigdzie publikowane. 
 Uczniowie mogą sięgać po wsparcie nauczycieli informatyki, sztuki, plastyki, zajęć

artystycznych, języka polskiego oraz języków obcych. 
 Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie. 
 Szkoła może typować maksymalnie 2 osoby  (2 prace).
 Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  gromadzenie  i  przetwarzanie  przez

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na publikację
prac  konkursowych  zgodnie  z  ustawą  z  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych
osobowych ( Dz.U. z 2018 r. pozycja 1000) 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 



§ 4
Terminy i zgłoszenia do konkursu

 Prace  konkursowe  należy  przesyłać  na  adres  m.michalska@zse.pila.pl w  terminie
do  dnia  31  marca  2022  r.,  używając  formularza  dołączonego  do  regulaminu
(załącznik nr 1). 

 Do  przysłanej  pracy  należy  dołączyć  pisemną  zgodę  pełnoletniego  uczestnika
konkursu  lub  zgodę  rodziców/opiekunów  prawnych   niepełnoletniego  uczestnika
konkursu (załącznik nr 2). 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy. 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w kwietniu 2022 r. w ZSE w Pile. 
Nazwiska laureatów będą podane do wiadomości nauczyciela opiekuna oraz zamieszczone
na  stronach  organizatorów  konkursu.  W przypadku  trudnej  sytuacji  pandemicznej  termin
rozstrzygnięcia konkursu ze względów organizacyjnych może ulec wydłużeniu.

§5
Kryteria prac konkursowych:

 Każdy uczestnik wybiera  jeden aforyzm z załączonej listy (załącznik nr 3), ilustruje
go w formie komiksu na formacie A4.  Praca zajmuje max. dwie strony.

 Praca musi zostać wykonana zgodnie z kryteriami tego gatunku literackiego. 
 Teksty narratora i wypowiedzi postaci (w dymkach) należy pisać w języku polskim

oraz  w  jednym  z  dwóch  języków  obcych  do  wyboru  np.  polskim  i  niemieckim,
polskim i angielskim.

 Komiks  może  być  czarno-biały  lub  kolorowy,  wykonany  dowolną  techniką
komputerową w formacie jpg lub tiff lub dowolną techniką graficzną.

 Na komiksie należy umieścić w górnej części  aforyzm oraz imię i nazwisko jego
autora, w prawym dolnym rogu autora pracy wraz z nazwą szkoły.

 Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę. 

Kryteria oceny: 
 zawartość merytoryczna i zgodność treści z tematem,
 poprawność językowa,
 estetyka wykonania (dobór czcionki, kolorystyki, itp.),
 innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. 
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