
REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS W JĘZYKU OBCYM 

TEMATY: 

1. Jaka fajna jest nasza szkoła. 

2. Jaki język będzie popularny za 10 lat? 

3. Jak rodzi się przyjaźń? 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu na komis w języku obcym na jeden z powyższych tematów jest 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych ZS w Jasieńcu.  

2. Konkurs jest organizowany w ramach Dnia Języków Obcych 2021. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 marca i trwa do 30 marca br.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 marca 2021 r.  

 

II. KONKURS 

1. Zespół Nauczycieli Języków Obcych organizuje konkurs na komiks w języku obcym na 

jeden z wybranych tematów. 

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu w języku obcym, min. 10 max. 20 

scenek/historyjek obrazkowych. 

3. Celem Konkursu jest: 

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień w zakresie znajomości języków 

obcych,  

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień artystycznych, 

 inspirowanie młodzieży do działań twórczych,  

 rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas ZS w Jasieńcu. 

2. Uczniowie biorą udział w konkursie indywidualnie. Każdy uczestnik może przesłać 

maksymalnie 3 komiksy. 

3. Do Konkursu należy zgłaszać komiksy wcześniej niepublikowane, nieprezentowane oraz 

nienagradzane w innych konkursach. 

4. Komiks zgłoszony do Konkursu może zostać stworzony za pomocą aplikacji, np. Canva, 

Comic & Meme Creator, Pixton itp. lub programu graficznego, typu Gimp, Adobe 

Photoshop, Corel itp. 



5. Zgłoszenie komiksów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestników 

zgody na prezentowanie zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB. 

6. Komiksy muszą spełniać następujące wymagania techniczne: minimalnie 10 scenek 

maksymalnie 20 scenek zgodnych z wybranym tematem. 

7.  Filmy powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres mailowy 

tywonekzspjasieniec@wp.pl  lub edytaroslonzspjasieniec@wp.pl  lub 

esuwalskazspjasieniec@wp.pl  do 30 marca br. do godziny 14:00. 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Nadesłane komiksy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora w dwóch kategoriach: amatorska (z użyciem aplikacji) oraz profesjonalna (z 

użyciem programu graficznego).  

2.  Prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

 technika wykonania, 

 zgodność z tematem i celami Konkursu,  

 atrakcyjność, pomysłowość oraz przejrzystość prezentowanej formy,  

 twórcze podejście do zagadnienia. 

3. Organizator przyzna 3 nagrody główne (I, II, III miejsce). 

4.  Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród i wyróżnień w przypadku małego 

zainteresowania Konkursem. 

5. Nagrodami w konkursie będą drobne upominki oraz słodycze. 

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz profilu FB szkoły dn. 31 marca 

2021 r.  

2. Decyzje Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od 

werdyktu nie przysługuje odwołanie).  

3.  Termin wręczenia nagród zostanie podany do wiadomości po 9 kwietnia 2021 r. 
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