
Konkurs  na komiks Świat bez przemocy  

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie  

REGULAMIN 

KONKURSU NA KOMIKS 

ŚWIAT   BEZ   PRZEMOCY 

 

Organizatorzy konkursu:  III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie 

Cele konkursu: 

 wzbogacanie wiedzy na temat zapobiegania agresji, przemocy; 

 rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wobec 

siebie i innych; 

 zwiększenie wrażliwości na sytuacje, w których potrzebna jest interwencja; 

 ukazanie potrzeby podejmowania inicjatyw i działań na rzecz społeczności lokalnej i osób 

potrzebujących wsparcia; 

 inspirowanie do aktywności twórczej; 

 doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości  

i stosowania różnorodnych technik, materiałów i narzędzi plastycznych. 

Adresaci konkursu: uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych i klas trzecich gimnazjum  

Regulamin konkursu:  

1. Na konkurs można zgłosić jedną (wykonaną dowolną techniką plastyczną ołówkiem, węglem, 

pastelami z możliwością zabezpieczenia fiksatywą, farbami – akwarelami, akrylem i olejami) 

pracę. 

2. Format pracy  A 4.  Autor w swojej pracy nie może umieszczać  elementów obraźliwych. 

3. Objętość  komiksu nie powinna przekraczać 6 stron. Tematyka prac może zawierać wszystko, 

 co wiąże się z tematem przewodnim. 

4. Komiks nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna 

osoba, niż autor projektu. 

5. Prace należy składać w kopercie opatrzonej hasłem: 

Konkurs na komiks – Świat bez przemocy 

6. Uczestnik wypełnia Formularz zgłoszeniowy. 

 

Warunki uczestnictwa: 



Konkurs  na komiks Świat bez przemocy  

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie  

1. Uczestnik akceptuje regulamin konkursu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić autorski projekt. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz  

III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie. 

4. Każda osoba, biorąca udział w konkursie, dostarcza jedną pracę. 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

 zgodność projektu – komiksu z tematyką, 

 oryginalność, czytelność, walory artystyczne, 

 estetyka wykonania projektu. 

Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

1. Termin składania prac do 13 maja 2011 roku. 

2. Prace w odpowiednio zabezpieczonej kopercie należy nadsyłać na adres: 

III Liceum Ogólnokształcące  im. Jana III Sobieskiego 

ul. Sobieskiego 20, 62 – 200 Gniezno 

z dopiskiem „Konkurs na komiks” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu. 

3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu, nie będą  

podlegały ocenie przez komisję konkursową. 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

5. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody dla zwycięzców konkursu. 

6. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu 4 czerwca 2011 roku  na Gnieźnieńskim Rynku. 

8. Regulamin konkursu dostępny  jest  na stronie internetowej: www.medioznawcza.pl, 

www.liceum.gniezno.pl 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów 

 

Organizatorzy 

 

http://www.medioznawcza.pl/
http://www.liceum.gniezno.pl/

