Międzyszkolny konkurs na komiks
pt. ,,Co było dalej? – dorysuj ciąg dalszy ulubionej książki”

1. Organizatorem konkursu jest Warmińsko – Mazurską Biblioteką Pedagogiczną im. Karola
Wojtyły we współpracy z uczestnikami „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
bibliotekarzy”.
2. Cele konkursu:
 Promocja czytelnictwa
 Rozwijanie twórczego myślenia, sprawnego posługiwania się językiem polskim
 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz
metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
 Wzbogacanie warsztatu plastycznego i technicznego poprzez doskonalenie
umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami i technikami plastycznymi
 Kształtowanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej i kreatywności
 Prezentacja umiejętności twórczych uczestników konkursu
3. Przedmiot i kategorie Konkursu
 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie minimum 1 planszy A4 komiksu,
która w kreatywnej i ciekawej formie zaprezentuje temat Konkursu
 Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:


klasy II - III szkół podstawowych



klasy IV - VIII szkół podstawowych



klasy I-III szkół ponadpodstawowych

 Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach technik wykonania:


komiks elektroniczny (przy użyciu aplikacji:

„Make beliefs comix” https://makebeliefscomix.com/
„Toony Tool” https://www.toonytool.com/
„Story Jumper” https://www.storyjumper.com/)



komiks rysowany ręcznie

 Praca konkursowa w formie elektronicznej jest przesyłana do organizatora (wraz z
załącznikami) na adres magdalena.kobylinska@wmbp.edu.pl.
 Praca w formie papierowej powinna być zeskanowana i przesłana do organizatora
(wraz z załącznikami) na adres magdalena.kobylinska@wmbp.edu.pl.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
 Wyrażenie zgody przez rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie oraz
wyrażenie zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora pracy konkursowej za
pośrednictwem dowolnego medium (Internet, druk) (zał. 1).
 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2).
5. Przystąpienie do Konkursu
 Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 Praca konkursowa powinna być pracą wykonaną samodzielnie przez Uczestnika.
 Wszystkie prace powinny posiadać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia do udziału
w konkursie (zał. 3).
 Nie będą przyjmowane prace grupowe,

prace bez podpisanego przez

rodzica/opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego oraz prace oznaczone w
sposób niepozwalający na identyfikację autora.
6. Zgłoszenia Prac konkursowych
Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe oraz zgody należy przekazać w
nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2022 do Organizatora Konkursu na adres
mailowy: magdalena.kobylinska@wmbp.edu.pl
7. Komisja konkursowa.

Organizator:
 powołuje i odwołuje Komisję Konkursową, która składa się co najmniej z 3 osób.
 sprawuje nadzór nad Komisją Konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia
Konkursu z Regulaminem Konkursu.
 Komisja Konkursowa zapoznaje się z pracami konkursowymi po ostatecznym terminie
składania Prac konkursowych.
 Komisja Konkursowa przygotowuje informację o rozstrzygnięciu Konkursu w formie
protokołu podpisanego przez wszystkich jej członków.
8. Kryteria oceny prac konkursowych.

Ocena zgłoszonych prac konkursowych dokonana będzie przez Komisję Konkursową z
uwzględnieniem następujących kryteriów:
 zgodność pracy z tematem Konkursu
 stopień trudności wykonania
 pomysłowość
 estetyka wykonania
Najlepsze prace zostaną nagrodzone z każdej kategorii wiekowej i kategorii sposobu
wykonania.
9. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród
 Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych:
http://wmbp.edu.pl/ oraz szkół biorących udział w konkursie w terminie do 15 maja
2022 r.
 Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagród
telefonicznie lub pocztą elektroniczną na numer / adres e-mail podany w Formularzu
zgłoszeniowym.
 Nagrody będą przekazane do szkół.
 Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
10. Ochrona danych osobowych
 Administratorem danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska

Biblioteka

Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 25.
 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo
kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres email:
iod@wmbp.edu.pl
 Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu „Co było dalej?
– dorysuj ciąg dalszy ulubionej książki”
 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO – zgody.
 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia
im danych na mocy przepisów prawa.
 W przypadku wyrażenia zgody, dane laureatów konkursu (imię, nazwisko, nazwa szkoły i
klasa), będą upublicznione na stronie internetowej Biblioteki (http://www.wmbp.edu.pl)
 Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2022 r., lub do chwili
wycofania się ze zgody.
 Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach
ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Przysługuje Państwu także
prawo do wycofania się ze zgody w dowolnym momencie.

Kontakt z organizatorami:
Magdalena Kobylińska
tel: 55 237 62 62
e-mail: magdalena.kobylinska@wmbp.edu.pl

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM
,,Co było dalej? – dorysuj ciąg dalszy ulubionej książki”
Organizowanym przez Warmińsko – Mazurską Biblioteką Pedagogiczną we współpracy z uczestnikami „Sieci
współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”.
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………………(imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym ,,Co było dalej? – dorysuj ciąg dalszy ulubionej książki”
2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy
konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych
formach utrwaleń.
3. Zapoznałem się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania

……………………………………………..…
Miejscowość i data

…………………………………………………………………
Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podst. art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO oraz na
podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), w celu realizacji konkursu:
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w karcie zgłoszenia do
konkursu

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
…………………….………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

W przypadku nagrodzenia pracy mojego dziecka:
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na upublicznienie danych mojego dziecka zawartych w formularzu
zgłoszeniowym (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa), na stronie internetowej Biblioteki: http://wmbp.edu.pl/
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na upublicznienie danych mojego dziecka zawartych w formularzu
zgłoszeniowym (imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa), w mediach społecznościowych Facebook Biblioteki.

…………………….………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie
,,Co było dalej? – dorysuj ciąg dalszy ulubionej książki”
Imię i nazwisko
autora pracy

Klasa

Imię i nazwisko
opiekuna pracy
Nazwa szkoły

Telefon
kontaktowy/adres
e-mail

Pieczęć szkoły

