„MY I NASZA HISTORIA” - POWIATOWY KONKURS NA
KOMIKS HISTORYCZNY
Organizator konkursu i patronat
Organizatorem konkursu jest Dyrektor i nauczyciele historii. Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.
Cele konkursu
- zainteresowanie historią,
- utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na
uznanie,
- kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych
poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu (komiks),
- rozwijanie zainteresowań, kreatywności, inwencji twórczej, wyobraźni
oraz pasji plastycznych uczestników.
Zasady konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych i III klas gimnazjów.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
- szkoła podstawowa klasy IV – VI,
- szkoła podstawowa klasy VII – VIII i III klasy gimnazjum;
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego
epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych
ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa, w którym udział bierze
realny lub fikcyjny bohater.
Praca może być wykonana przez max. 2-osobową grupę lub przez
pojedynczych uczniów
4.Komiks o tematyce historycznej należy wykonać ręcznie, dowolną
techniką plastyczną (farba, kredka, ołówek, pisak, tusz itp.) w formacie A3
lub A4 (tylko forma płaska). Ilość obrazków komiksowych na stronie
dowolna.
Termin i miejsce dostarczenia prac
Komiksy z czytelnie opisaną metryczką na odwrocie pracy (imię i nazwisko
ucznia/uczniów, klasa, szkoła, tel. i mail opiekuna) należy składać do
20 listopada 2018 r.
Prace konkursowe – komiksy - należy dostarczyć na adres:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie
ul. Nortowska 1
62 -740 Tuliszków.
Nauczyciele koordynujący konkurs: Grażyna Boczula nr tel. 693 519 261,
Barbara Ratajczyk nr tel. 697758095

Organizacja i przebieg konkursu
Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora. Ocenie
podlegać będą: zgodność pracy z tematem, oryginalności, pomysłowość,
czytelność. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Wyniki konkursu będą przedstawione na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. Wręczenie nagród
laureatom konkursu będzie połączone z podsumowaniem realizacji projektu
pt. „Piękna nasza Polska cała” w dniu 27.11.2018 roku w Szkole Podstawowej
im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie. O dokładnym terminie laureaci
zostaną powiadomieni drogą mailową przez Organizatora.
Nagrody
Wyłonieni laureaci konkursu otrzymają nagrody.
Dodatkowe informacje
Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. Uczestnictwo w
konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków określonych w w/w
Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Załącznik:
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
1. Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………….
2. Imię i nazwisko opiekuna………………………………
3. Tel. i email opiekuna………………………………
4. Tytuł pracy plastycznej........................................................................
5. Szkoła……………………………………………………………………

