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Regulamin konkursu na komiks
pn. „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji"
Organizatorem konkursu jest Szkoła Leśna na Barbarce.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce,
Stowarzyszenia "Tilia" oraz członkowie ich rodzin.
3. Celem konkursu jest:
a) podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko
– pomorskiego w zakresie tematu „niskiej emisji”
b) zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń w tym
wyeliminowanie działań sprzyjających powstawaniu „niskiej emisji”,
c) wskazanie zagrożeń wynikających z „niskiej emisji” dla zdrowia ludzi i
środowiska,
d) przedstawienie wpływu zanieczyszczeń powietrza w tym niskiej emisji na
zmniejszenie atrakcyjności turystycznej,
e) wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza,
f) ukazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia
„niskiej emisji”.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego w
pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola, I-III, IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja i
szkoły średnie.
5. Konkurs prowadzony jest 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) gimnazjum - wykonanie pełnej pracy komiksowej,
e) szkoły ponadgimnazjalne - 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 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 kategorii wiekowej „przedszkola” przedszkole, które nadeśle prace do konkursu
otrzyma dyplom dla przedszkola lub grupy oraz wydrukowany komiks. W pozostałych
kategoriach wiekowych zostaną przyznane 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. Nagrodami w
konkursie są zestawy plastyczne oraz książki o tematyce przyrodniczej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród w kategorii oraz przyznania
większej niż zakładana liczby wyróżnień.
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Konkurs sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
Zorganizowano w ramach projektów pn „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej
emisji. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży” (finansowanie WFOŚiGW) oraz
„Akademia przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży” (finasowanie Gmina
Miasta Toruń)
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Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
estetyka wykonania pracy,
zgodność z tematem,
ciekawe ujęcie tematu
Wymagania techniczne do pełnej pracy komiksowej:
historia rysunkowa musi być zawarta na 6 stronach formatu A5 (2 strony okładki + 4
strony historii komiksowej). 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 wyraźnie i czytelnie.
Prace należy wykonać indywidualnie.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.
Do prac komiksowych należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia /drukowanymi
literami/- jest to warunek przyjęcia prac do konkursu. W przypadku zgłoszeń grupowych
(przedszkola, klasy I-III SP) wystarczy wypełnić dane uczestnika na karcie konkursowej i
dołączyć do prac jedną kartę zgłoszenia na grupę.
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".
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie
przesyłki.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach
konkursu, /wyniki zostaną ogłoszone 31 maja 2017 r. na stronie internetowej
www.szkola-lesna.torun.pl oraz www.szkoly.ekomultikonkurs.pl, zwycięzcy
zostaną poinformowani za pośrednictwem nauczycieli/,
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.
Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Terminarz:
 nadesłanie prac /kolorowanki, dokończone historie komiksowe, pełne prace
komiksowe/ do 12 maja 2017 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce)
 informacja o wynikach konkursu - 31 maja 2017 r.
 uroczyste podsumowanie konkursu – czerwiec 2017 r.
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KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu na komiks pn. „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji" 2017

Imię i nazwisko autora pracy……………………………………………………
Tytuł pracy………………………………………………………….……………
Nazwa i adres szkoły………………………………………………………….…
Klasa………………………………………………………………………..……
Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela…………………………………………
Kontakt/ tel.stacj.tel kom, 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/
………………………………………….
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