
Regulamin Konkursu na KOMIKS pn. 
BEZPIECZNY INTERNET 

Organizator  

1. Organizatorem konkursu na komiks pn. „Bezpieczny Internet”, zwanego dalej 

“konkursem” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego z siedzibą  

w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej 7A, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie. 

Miejsce i czas trwania Konkursu  

1. Konkurs ogłoszony zostaje w dniu 19 lutego 2020 roku na stronie internetowej 

Organizatora i w lokalnych mediach publicznych.  

2. Czas trwania Konkursu: 19 lutego – 25 marca 2020 r.  

3. Prace konkursowe dostarczyć należy do dnia 23 marca 2020 roku. Po upływie tego 

okresu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 

25marca, po spektaklu: ”Być bezpiecznym w Internecie”, przygotowanym  

i wystawionym przez Biblioteczną Grupę Teatralną „WIRAŻ” w Bibliotece Miejskiej. 

Wyniki opublikowane zostaną również na stronie internetowej www.biblsokol.org.pl  

4. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Bibliotece 

Miejskiej.  

Cele konkursu  

1. Promocja pozytywnego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. 

2. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 

internetowych.  

3. Promocja czytelnictwa. 

Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg Konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych.  

2. Przedmiotem konkursu jest komiks na temat „Bezpieczny Internet”, wykonany 

dowolną techniką lub połączeniem różnych technik (rysunek, grafika, malowanie 

farbami, wydruki z programów komputerowych). W przypadku technik 

komputerowych dozwolone jest korzystanie z programów PowerPoint, Word lub 

podobne. Dopuszcza się wykorzystanie grafiki z galerii Clipart, obrazów pobranych  

z Internetu, np. z serwisu www.openclipart.org lub podobnego, pod warunkiem,  

że dozwolone jest ich wykorzystanie.  

3. Komiks należy wykonać na papierze, w formacie A4, w układzie poziomym lub 

pionowym. 

4. Pracę-komiks na konkurs należy dostarczyć do dnia 25 marca 2020 roku wraz z kartą 

zgłoszeniową (załącznik 1) oraz zgodą rodziców/opiekunów na wykorzystanie 

http://www.openclipart.org/


wizerunku i danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik 2). Opublikowane  

w mediach zostaną następujące dane uczestnika: wizerunek, imię i nazwisko. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. 

6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

7. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa wykonanej pracy, Komisja ma prawo nie 

dokonania jego oceny.  

Zasady oceny zgłoszonych prac:  

1. Wszyscy uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia.  

2. Zgłoszone do konkursu komiksy ocenia komisja konkursowa, powołana przez 

organizatora. Komisja zwracać będzie uwagę na: zgodność z tematyką, estetykę pracy 

i oryginalność pomysłu, technikę wykonania, zwłaszcza łączenie różnych technik. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.  

4. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I/IV i kl. V/VIII. W każdej 

kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody za trzy pierwsze miejsca. Komisja 

przewiduje możliwość przyznania wyróżnienia.  

5. Nagrody ufundowane zostaną przez Organizatora.  

 


