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 REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS PN. „MOKRADŁA SĄ WAŻNE” 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Leśna na Barbarce.  
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, S "Tilia" oraz 

członkowie ich rodzin.  
3. Celem konkursu jest:  

a) zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, 
b) zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych 

i bagiennych 
c) zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, 

mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu 
(susze), 

d) rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i  refleksyjnego myślenia  
e) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej, 
f) zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego, 
wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola, 
I-III, IV-VI, VII-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe. 

5. Konkurs będzie prowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

a) przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,  
b) I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej, 
c) IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej, 
d) VII-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej, 
e) szkoły ponadpodstawowe - wykonanie pełnej pracy komiksowej. 

6. W przypadku przedszkoli organizator zwraca się z prośbą o zgłaszanie uczniów grupowo, 
a nie indywidualnie. 

7. Spośród pełnych prac komiksowych zostanie wybrana jedna praca, która zostanie wydana 
w nakładzie 2 500 egzemplarzy i przekazana w pierwszej kolejności uczestnikom 
konkursu, a następnie wybranym placówkom oświatowym. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pracy do druku. UWAGA! Do druku 
wybrana zostanie praca wykonana wyraźnie, starannie i czytelnie, nadająca się do obróbki 
graficznej na komputerze. Nagrodzenie pracy I miejscem nie jest jednoznaczne z tym, iż 
praca ta zostanie opublikowana. 

9. W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. 
Nagrodami w konkursie są zestawy malarskie oraz książki o tematyce przyrodniczej. 
Laureaci otrzymają dyplomy, nauczyciele otrzymają podziękowania. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród w kategorii oraz przyznania 
większej niż zakładana liczby wyróżnień. 

11. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

• estetyka wykonania pracy, 
• zgodność z tematem, 
• ciekawe ujęcie tematu. 

12. Wymagania techniczne do pełnej pracy komiksowej: 
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• historia rysunkowa musi być zawarta na 6 stronach formatu A5 (2 strony okładki + 4 
strony komiksu). Na stronie powinno być nie więcej niż 4 rysunki – scenki,  

• rysunek można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, 
flamastrem,  

• teksty w komiksie powinny być pisane czarnym cienkopisem, tak aby były czytelne.  

13. Prace należy wykonać indywidualnie.  

14.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.  

15.Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia /drukowanymi literami/- jest to 
warunek przyjęcia prac do konkursu.  

16.Prace należy podpisać na odwrocie i przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać 
bezpośrednio u organizatora: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13 87-100 Toruń, tel. 
(056) 657 60 85 z dopiskiem "konkurs na komiks".  

17.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie 
przesyłki.  

18.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:  

a) nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach 
konkursu, / wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu, zwycięzcy 
zostaną poinformowani za pośrednictwem nauczycieli/opiekunów/,  

b) bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych 
danych autorów w środkach masowego przekazu informacji,  

c) bezpłatnego przejęcia do archiwum Szkoły Leśnej na Barbarce prac nagrodzonych 
i wyróżnionych,  

d) nie odsyłania prac, chyba że uczestnik dostarczy zaadresowaną kopertę ze 
znaczkiem pocztowym lub zgłosi się osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby 
Szkoły Leśnej na Barbarce, w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.  

19.Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  

20.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

Terminarz: 

• nadesłanie prac /kolorowanki, dokończone historie komiksowe, pełne prace komiksowe/ 
do 05.05.2023 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce) 

• informacja o wynikach konkursu – do 31.05.2023r. 
• przesłanie nagród, komiksów i dyplomów - do końca czerwca 2023r. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu na komiks „ Mokradła są ważne” 

Imię i nazwisko autora pracy……………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł pracy………………………………………..………….…………………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły…………………………………………………….…………………………………………………………. 

Klasa…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela…………………………………………………………………………………….. 

Kontakt/ tel., e-mail/ …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie 
dokumentach niezbędnych do realizacji konkursu. / W przypadku osób niepełnoletnich 
podpisuje opiekun prawny/ 

 

 

………………………………………………………………… 

podpis nauczyciela/opiekuna 
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KARTA ZGŁOSZENIA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 
do konkursu na komiks „ Mokradła są ważne” 

 
Nazwa i adres szkoły…………………………………………………….…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………..……………………………………………Grupa …………………… 
 
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela…………………………………………………………………………………….. 
 
Kontakt/ tel., e-mail/…………………………………………………………………………………………………………. 
 

L.P Imię i nazwisko autora pracy L.P. Imię i nazwisko autora pracy 
1.  

 
 16.  

2.  
 

 17.  

3.  
 

 18.  

4.  
 

 19.  

5.  
 

 20.  

6.  
 

 21.  

7.  
 

 22.  

8.  
 

 23.  

9.  
 

 24.  

10.  
 

 25.  

11.  
 

 26.  

12.  
 

 27.  

13.  
 

 28.  

14.  
 

 29.  

15.  
 

 30.  

Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach niezbędnych do realizacji konkursu. / W przypadku osób 
niepełnoletnich podpisuje opiekun prawny/ 
 
 
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                        ………………………………………………………………… 
                                                                                                                   podpis nauczyciela/opiekuna 


