
Przez ostatnie dwa lata mierzyliśmy się z pandemią koronawirusa. Młodzież przeszła

na  edukację  zdalną,  co  znacznie  ograniczyło  ich  interakcje  w  relacjach  społecznych

(spotkania z rówieśnikami, bezpośredni kontakt z nauczycielami).  Co więcej,  wydłużył się

czas spędzany przez dzieci przed komputerem i skrócił czas spędzany na świeżym powietrzu.

Dzieci  i  młodzież  przeszła  w  tryb  „ON-LINE”,  wszystko  można  było  zrobić  z  poziomu

komputera, czego konsekwencją były problemy zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Dziś najgorsze już mamy za sobą. Czy potrafimy przejść w tryb „OFF-LINE” i znowu cieszyć

się obecnością rówieśników i spędzać wolny czas aktywnie, nie tylko interaktywnie?

‘Productive & Useful Things To Do In Your Free Time’

Niech te słowa będą tematem naszego konkursu.

Młodzieżowy Dom Kultuy w Słupsku

zaprasza do wzięcia udziału w 

Powiatowym Konkursie na Komiks w Języku Angielskim 

obrazującym hasło ‘Productive & Useful Things To Do In Your Free Time’

 (Ciekawe i użyteczne sposoby spedzania wolnego czasu).



REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku, ul Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk 

II. Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  znajdujących się

na terenie Słupska i powiatu słupskiego.

III. Tematyka prac

Prace powinny:

1. Prezentować kreatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w kontraście do przesiadywania

przed ekranem.

2. Promować komiks jako środek przekazu artystycznego.

3.Promować zdrowy i aktywny tryb życia.

4. Zachęcać do nauki języka angielskiego.

IV. Forma prac konkursowych

1.  Praca  powinna  być  przygotowana  przez  uczestników  konkursu  indywidualnie

z zachowaniem wszelkich praw autorskich.

2. Każda szkoła może przekazać na konkurs maksymalnie 10 prac (jeden uczeń zgłasza do

konkursu jeden komiks).

3. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału

w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.



4. Forma pracy:

 plakat w formie komiksu,

 format min. A,

 technika prac dowolna (rysunek, grafika komputerowa itd.).

5. Pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący  autora:  imię i  nazwisko,

wiek  uczestnika,  nazwa  i  adres  szkoły,  adres  email  i  telefon,  imię  i  nazwisko  opiekuna

plastycznego oraz językowego.

V. Terminy i miejsce dostarczenia prac konkursowych

• Prace należy dostarczyć do 10 czerwca 2022 do sekretariatu placówki lub wysłać pocztą na

adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku

76-200 Słupsk,

ul. Szarych Szeregów 8,

z dopiskiem “Konkurs na komiks”

•  Informacje  dotyczące  wyników  konkursu  dostępne  będą  na  stronie  internetowej  szkoły

https://www.mdkslupsk.pl  do 20 czerwca.

• Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w później ustalonym terminie w siedzibie organizatora.

VI. Sposób oceny prac konkursowych:

•  Ocena  prac  dokonana  zostanie  przez  komisję  konkursową  powołaną  przez  dyrektora

Młodzieżowego Domu Kultury.

• Komisja uwzględni następujące kryteria:

a. zgodność pracy z tematem wiodącym konkursu,

b. staranność wykonania,

c. oryginalność i czytelność przekazu,

d. ogólne wrażenie artystyczne,

https://www.mdkslupsk.pl/


e. poprawność językową.

VII. Informacja o sposobie wykorzystania lub zwrotu prac konkursowych

1.Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  publikacji  wybranych  prac  w  wydawnictwach

okolicznościowych, materiałach prasowych i w Internecie

2.  Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  udzieleniem  przez  autorów  prac  prawa  do

nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem

wszelkich środków technicznych.

3. Prace nie podlegają zwrotowi.

VIII. Nagrody

1.  Przewiduje  się  nagrody  rzeczowe  dla  zdobywców  trzech  pierwszych  miejsc  oraz

wyróżnienia.

IX. Informacje na temat konkursu

Informacji na temat konkursu udziela: Karolina Szewczyk  przez sekretariat MDK, tel. 59

842-50-52 lub drogą mailową: mdkslupsk@wp.pl

X. Inne postanowienia

1. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje

od nich odwołanie.

2.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  konkursu,  w  przypadku  wystąpienia

okoliczności od niego niezależnych.  W takim przypadku informacja na ten temat zostanie

zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.
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