
 
REGULAMIN  

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  
„KOMIKSOWY SAMORZĄD TERYTORIALNY” 

 
I. Organizator konkursu: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. 
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice 

 
II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań historycznych i społecznych uczniów. 
2. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat samorządu terytorialnego w Polsce.  
3. Zachęcanie uczniów do poznania i wykorzystania komputerowych programów 

graficznych. 
4. Popularyzowanie wiedzy na temat samorządu terytorialnego. 
5. Rozwijanie aktywności twórczej ucznia. 
6. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej wiedzy. 

 
III. Uczestnicy: 

Uczniowie szkół średnich województwa śląskiego. 
 
IV. Warunki i przebieg konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu „Komiksowy Samorząd Terytorialny” jest stworzenie 
historyjki komiksowej na temat utworzenia samorządu terytorialnego lub zmian, 
jakie zaszły w ciągu ostatnich 30 lat w naszym regionie.  

2. Historyjkę komiksową należy opracować przy pomocy narzędzi online 
do tworzenia komiksów i książeczek komiksowych. Proponowane programy:  
a. https://www.storyboardthat.com/pl;  
b. https://www.makebeliefscomix.com/; 
c. https://www.toonytool.com/;  
d. www.pixton.com lub inne wybrane przez ucznia.  

3. Praca ma być wykonana indywidualnie, organizator dopuszcza jednak konsultacje 
i wsparcie nauczyciela lub rodziny.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
5. Każdy z uczestników może nadesłać jedną pracę. 
6. Zgłaszana do konkursu praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana 

i nagradzana, a zgłaszany uczestnik musi być jej autorem. 
7. Uczestników konkursu zgłasza nauczyciel, wypełniając formularz zgłoszenia, 

dostępny pod adresem: https://zgloszenia.pbw.katowice.pl/index.php/zgloszenia-
do-konkursow/konkurs-komiksowy-samorzad-terytorialny.  
Formularz zawiera następujące dane: imię i nazwisko nauczyciela, adres mailowy 
nauczyciela, nazwę i adres szkoły, nick/pseudonim ucznia. Organizator posługuje 
się tylko pseudonimem uczestnika konkursu. Nauczyciel jednoznacznie 
identyfikuje ucznia, wiążąc jego nazwisko z pseudonimem. Termin zgłoszeń: 
1.12.2020 r. – 18.12.2020 r.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 
konkursowych – przysłane prace przechodzą na własność Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach i nie podlegają zwrotowi. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zwycięskich prac 
konkursowych w całości lub we fragmentach w swojej placówce, publikacjach, 
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materiałach prasowych, w mediach społecznościowych oraz na stronie 
internetowej: pbw.katowice.pl lub w inny sposób, bez wypłacania honorariów. 

10. Oceny prac oraz wyboru laureatów dokona komisja konkursowa. 
11. Prace będą nagradzane według następujących kryteriów: zgodność pracy 

z tematem, kompozycja, samodzielność wykonania, wkład pracy, pomysłowość, 
oryginalność, poprawność stylistyczna, ortografia i interpunkcja. 

12. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Nagrody zostaną wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres szkoły 
laureata. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy w formie 
elektronicznej.  

 
V. Terminy konkursu: 

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać w postaci pliku 
jpg lub pdf na adres e-mail: icim@pbw.katowice.pl, w tytule „Komiksowy 
Samorząd Terytorialny” do 18 grudnia 2020 r. (włącznie). 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 grudnia 2020 r. 
3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową na adres nauczyciela-

opiekuna. 
 
VI. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich przez uczestników konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz 

prawo do odwołania lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn. Nauczyciele-
opiekunowie zostaną o tym poinformowani drogą mailową. 

4. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane 
przez organizatora. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 
podejmuje organizator. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby 
konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 
04.05.2016 r.). 

7. Szczegółowych informacji udziela: Anna Musiał, Wydział Informacji, Promocji 
i Współpracy ze Środowiskiem PBW w Katowicach, tel.: 322583838 wewn. 21,  
e-mail: icim@pbw.katowice.pl 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!  
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