
REGULAMIN

KONKURSU LITERACKIEGO-PLASTYCZNEGO

              BOŻONARODZENIOWA HISTORIA – świąteczny komiks

ORGANIZATOR: 
Miejska Biblioteka Publiczna
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork
tel. 55 272 35 45
e-mail : mbpmalbork@op.pl
koordynator – Grażyna Zawacka

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności literackich i artystycznych 
dzieci i młodzieży.
2. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury komiksu.
3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania i prezentowania własnych umiejętności  
artystycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas IV-VIII szkół podstawowych 
Malborka oraz powiatu malborskiego. Zostanie przeprowadzony w dwóch 
kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
b) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez rodzica/rodziców 

albo opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika konkursu 
regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w nim 
zasad.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy
komiksowej stanowiącej zamkniętą całość  o maksymalnej  
objętości 3 plansz formatu A 4 na temat 

BOŻONARODZENIOWA HISTORIA – świąteczny komiks
5.  Komiks  nie może być dotąd publikowany i nagradzany w innych konkursach.
6. Praca konkursowa nie może być kopią istniejących komiksów, wykonana powinna być

samodzielnie i indywidualnie.



7. Technika wykonania pracy  powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksu 
(historia obrazkowa z dodanym tekstem).

8. Komiks może być wykonany dowolną  techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika 
komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie.

9. Każda strona komiksu musi być zaprezentowana na oddzielnej, numerowanej kartce.
10. Komiks opatrzony pseudonimem należy dostarczyć w jednym egzemplarzu. 

Do pracy należy dołączyć:

a/ wypełnioną kartę zgłoszeniową, zgodę rodzica/opiekuna, które dostępne są  w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Mediateki oraz na stronie internetowej Organizatora 
konkursu www.biblioteka.malbork.edu.pl

b/  zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym pseudonimem, zawierającą dane personalne :
imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, nazwa szkoły i klasy.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć  osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora:

- Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork (tel. 55 272 35 45) lub

- Mediateka Filia dla Dzieci i Młodzieży, Stare Miasto 42 , 82-200 Malbork (tel. 55 272 39 21)

(czynne wtorek – piątek w godz. 11-17 ; sobota  w godz. 10 -14)

6.Termin złożenia prac – do piątku 17.12.2021

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Kryteria oceniania:

- nawiązanie do tematu konkursu
- własna interpretacja, pomysłowość, ciekawy projekt graficzny
- estetyka i wykonanie pracy

2. Prace konkursowe  będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez 
Organizatora w dwóch kategoriach wiekowych:

   a) uczniowie klas IV – VI

   b) uczniowie klas VII - VIII

3. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.

4. Organizator przewiduje organizację wystawy prac konkursowych w pomieszczeniach 
Biblioteki

http://www.biblioteka.malbork.edu.pl/


5. Organizator  nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do 
publikacji nagrodzonych prac w mediach i materiałach promocyjnych bez honorarium 
autorskiego.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa i zgoda rodzica/opiekuna zamieszczone 
zostaną na stronie internetowej Organizatora.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie  zamieszczona na stronie internetowej 
Organizatora i na Facebooku do 30.12.2021

3. O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

4. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !


