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Regulamin konkursu na komiks 

„Przygoda z Sándorem Petőfim…” 

 

dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego 

 

Konkurs zorganizowany jest z okazji 200. rocznicy urodzin węgierskiego poety  

Sándora Petőfiego 

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Organizatorem Konkursu na komiks „Przygoda z Sándorem Petőfim …” (zwany dalej 

„Konkursem”), dla uczniów mazowieckich szkół podstawowych jest Szkoła Podstawowa nr 

132 im.  Sándora Petőfiego w Warszawie – zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Celem Konkursu jest wzbudzenie chęci poznania życia i twórczości węgierskiego poety 

Sándora Petőfiego oraz 

a) kształtowanie twórczego myślenia i pomysłowości u młodzieży; 

b) umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania talentu artystycznego; 

c)  wykorzystanie techniki komiksu do przedstawiania w niekonwencjonalnej formie życiorysu 

Sándora Petőfiego; 

d) pogłębienie wiedzy uczestników o więzach polsko-węgierskich. 

§ 2. 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych z terenu 

województwa mazowieckiego. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach: 

a) kategoria I: komiks w formie plastycznej 

b) kategoria II: komiks w technice cyfrowej. 
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2. Uczniowie mogą wziąć udział w Konkursie  za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli 

ustawowych - oświadczenie o udziale ucznia w Konkursie stanowi załącznik do Regulaminu. 

§ 3. 

1. Konkurs na przebieg dwuetapowy: etap I – szkolny, etap II – wojewódzki. 

2.  Wyniki konkursu oraz prace uczniów zostaną opublikowane na stronie: www.sp132.waw.pl, 

profilu społecznościowym Organizatora oraz mogą zostać opublikowane na profilu 

społecznościowym, na stronie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława 

Felczaka: www.kurier.plus 

3. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. 

Wacława Felczaka. 

 

Rozdział II 

 Warunki uczestnictwa w konkursie 

§ 4. 

1. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie klas VI- VIII szkół podstawowych z terenu 

województwa mazowieckiego. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Do etapu szkolnego Konkursu ma prawo przystąpić uczeń kl. VI-VIII, który wyrazi  

taką wolę (zał. nr 2).  

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie, o którym mowa w § 4 ust. 5 

niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres  

e-mail: sp132@eduwarszawa.pl  skan wypełnionego uprzednio formularza stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zgodnie z terminem wskazanym w 

harmonogramie, o którym mowa w §3 niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnicy Konkursu akceptują Regulamin Konkursu na komiks „Przygoda z Sándorem 

Petőfim”.  

§ 5. 

1. Do etapu wojewódzkiego dyrektor szkoły przesyła maksymalnie po dwie prace z każdej z 

kategorii, które zostały wyłonione w etapie szkolnym. 

2. Do przesłanych prac dyrektor szkoły dołącza Zgłoszenie (zał. nr 1) podpisane przez 

dyrektora oraz Zgodę podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych (zał. nr 2).  

http://www.sp132.waw.pl/
http://www.kurier.plus/
mailto:sp132@eduwarszawa.pl
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3. Załącznik nr 3 szkoła, do której uczęszcza uczestnik Konkursu, przechowuje w swojej 

dokumentacji do 31 sierpnia 2023. 

4. Prace   konkursowe należy dostarczyć osobiście (za potwierdzeniem odbioru) lub wysłać 

pocztą na adres Organizatora: Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego, ul. 

Grabowska 1, 01- 236 Warszawa z dopiskiem „Przygoda z Sándorem Petőfim- konkurs” 

do 6 marca 2023 r. O przyjęciu pracy decyduje data dostarczenia przesyłki do placówki – 

 6 marca 2023 r., a nie data stempla pocztowego. 

5. Praca, która jest plagiatem podlega dyskwalifikacji. Do konkursu można zgłaszać 

wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone w innych konkursach. 

 

 

Rozdział III  

Przebieg konkursu i rozstrzygnięcie 

 

§ 6. 

1. Harmonogram konkursu 

a) ogłoszenie konkursu: 7 grudnia 2022 r. 

b)  etap szkolny konkursu: do 10 lutego 2023 r. 

c) przesłanie maksymalnie dwóch prac w każdej z kategorii do 6 marca 2023 r., do godz. 

16.00. O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data dostarczenia przesyłki do 

placówki, a nie data stempla pocztowego. 

d) etap wojewódzki: 10 marca 2023 r. 

e) ogłoszenie wyników: 17 marca 2023 r. 

2. Termin etapu szkolnego ustala dyrektor szkoły. Etap szkolny nie może być przeprowadzony 

później niż 10 lutego 2023 r. 

3. Etap szkolny Konkursu odbędzie się na terenie szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

4. Etap wojewódzki (finałowy) odbędzie się w siedzibie Organizatora Konkursu. 

 

§ 7. 

1. Komisja etapu szkolnego, ustalona przez dyrektora szkoły, ocenia poprawność merytoryczną 

prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz formę (komiks).  Prace 

oceniane są zgodnie z kryteriami zawartymi w § 9. 
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2.  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 132 wraz z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej 

im. Wacława Felczaka powołuje pięcioosobową Komisję, która na etapie wojewódzkim wyłoni 

zwycięzców.  

3. W etapie wojewódzkim w każdej z kategorii zostaną wyłonione miejsca 1-3.  

 

§8. 

1. Prace, zgodnie zapisami §5., należy przekazać Organizatorowi w formie tradycyjnej i 

elektronicznej łącznie z wypełnionymi załącznikami nr 1 i nr 2 

a) prace w formie tradycyjnej dotyczą komiksu wykonanego w formie rysunkowej. 

b) prace w formie elektronicznej dotyczą komiksu wykonanego za pomocą technik cyfrowych. 

 

§ 9. 

1.  Komisja Konkursowa dokona oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) zgodność pracy z tematem konkursu; 

b) zgodność z faktami z życia Sándora Petőfiego; 

c) atrakcyjność graficzno-plastyczna; 

d) oryginalność wykonania.  

2. Praca, która nie jest komiksem nie podlega ocenie. 

3.  Prace będą oceniane w skali punktowej – maksymalna liczba punktów za każde kryterium, 

o którym mowa w §8 Regulaminu wynosi 5 pkt. Otrzymanie największej ilości punktów jest 

równoznaczne z przyznaniem autorowi takiej pracy pierwszej nagrody w Konkursie. 

 

§ 9. 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Organizatora nastąpi do 17 marca 2023 roku. Informacja o 

wynikach zostanie udostępniona na stronie www.sp132.waw.pl  Decyzje Komisji są ostateczne 

i nie podlegają odwołaniu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej: 

www.sp132.waw.pl prac uczestników Konkursu. Prace mogą zostać również publikowane na 

stronie internetowej Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

4. Prace oraz nośniki nie są odsyłane autorom komiksów. 

 

§ 10. 

1. Uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy. 

2. Zwycięzcy mogą otrzymać nagrody rzeczowe pozyskane przez Organizatora. 

http://www.sp132.waw.pl/
http://www.sp132.waw.pl/
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Rozdział IV 

Prace konkursowe 

§ 11. 

1. Praca konkursowa (komiks) powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, 

maksymalnie 10 plansz formatu A4 (łącznie ze stroną tytułową). Plansze mogą być 

podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie w pionie, z 

ponumerowanymi stronami.  

2. Plansze należy połączyć ze sobą w sposób trwały. 

3. Pracę należy nadesłać w oryginale.  

4. Prace wykonane w programach graficznych należy wydrukować i dostarczyć w formie 

papierowej. Prace wykonane w formie mieszanej należy także dostarczyć na nośniku 

(np.pendrive). 

§ 12. 

1. Technika wykonania prac:  

a) w formie plastycznej: rysunek, malarstwo,  

b) w formie cyfrowej: grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana 

wykorzystująca różne formy przekazu. 

2. Praca, która nie jest komiksem nie jest oceniana. 

3. Komiks musi być wykonany w języku polskim.  

 

§ 13. 

1. Do etapu szkolnego uczeń przekazuje jedną pracę w wybranej przez siebie kategorii. 

2. Do etapu wojewódzkiego szkoła przesyła maksymalnie po 2 prace z każdej kategorii.  

3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone 

w innych konkursach.  

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy przez uczestnika (na każdym etapie 

Konkursu) następuje natychmiastowa dyskwalifikacja uczestnika. 

 

§ 14. 

1. Na odwrocie ostatniej strony (planszy) uczestnik umieszcza: imiona, nazwisko  

i autorów, nazwę i adres szkoły (również w przypadku zespołu szkół), oznaczenie klasy, rok 

szkolny i kategorię Konkursu (kat. I lub kat.II) 
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Rozdział V 

Postanowienie końcowe 

 

1. Uczestnicy konkursu z chwilą nadesłania pracy udzielają Organizatorowi konkursu 

nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo zgody na wykorzystanie pracy na 

następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzenie do pamięci komputera  

i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną na 

jakimkolwiek nośniku; 

b) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (strona internetowa, media 

społecznościowe Organizatora i Patrona Honorowego Konkursu). 

c) publicznej prezentacji prac konkursowych w postaci wystawy; 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przedstawionej 

pracy.  

3. Uczestnika oświadczają, że nieodpłatnie udzielają Organizatorowi zgody, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, do wykorzystywania prac oraz opublikowania imienia 

i nazwiska autora oraz miejsca nauki dziecka w materiałach promocyjnych związanych z 

Konkursem oraz na stronie internetowej i na profilu społecznościowym Organizatora, Instytutu 

Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka. 

  

 

 

 

 


