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„MORCINEK… W KOMIKSIE”
Konkurs plastyczny na komiks

na podstawie baśni i legend Gustawa Morcinka

1. Organizatorem  konkursu  plastycznego  „Morcinek…  w  komiksie”  jest  Biblioteka  Publiczna  w  Skoczowie.
Konkurs jest organizowany z okazji ustanowienia przez Radę Miejską Skoczowa roku 2021 Rokiem Gustawa
Morcinka.

2. Celem konkursu jest:
a) promocja twórczości Gustawa Morcinka, zwłaszcza baśni i legend spisanych przez pisarza,
b) promocja gminy Skoczów – jako miejscowości blisko związanej z postacią Gustawa Morcinka,
c) rozwijanie wyobraźni, umiejętności graficznych i kreatywności dzieci i młodzieży,
d) pobudzenie zainteresowania twórczością Gustawa Morcinka,
e) promocja Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

3. Przedmiotem  konkursu  jest  stworzenie  komiksu  na  podstawie  baśni  i  legend  spisanych  przez  Gustawa
Morcinka według następującej specyfikacji:
a) format i objętość prac – minimum 4 plansze formatu A4 (okładka plus minimum trzy plansze zawierające

wybraną historię),
b) zachowanie tradycyjnego układu komiksowego (podział stron na kadry z rysunkami przedstawiającymi

daną historię, dymki z dialogami lub narracją itd.),
c) technika  prac  jest  dowolna  (dopuszczalne  jest  wykorzystanie  grafiki  komputerowej  w  dowolnym

programie graficznym),
d) prace  w  wersji  elektronicznej  należy  zapisać  w  formacie  PDF  lub  jednym  z  popularnych  formatów

graficznych (JPG, PNG, TIFF) w jakości pozwalającej na bezstratny wydruk (format A4, 300 dpi).
e) dopuszczalne jest  luźne podejście do tematu,  aczkolwiek dany komiks wyraźnie musi  nawiązywać do

jednej z baśni lub legend spisanych przez Gustawa Morcinka.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno z gminy

Skoczów, jak i spoza jej  terenu.  Scenariusz oraz rysunki oceniane będą osobno, dlatego dopuszczalna jest
praca w parach (jedna osoba odpowiadająca za szatę graficzną i jedna za scenariusz), przy czym ta sama osoba
może być zarówno rysownikiem, jak i scenarzystą. Dopuszcza się prace zawierające jedynie rysunki (bez treści
tekstowych).  UWAGA!  Prace  zawierające  jedynie  scenariusz  (bez  szaty  graficznej)  nie  będą  brane  pod
uwagę!

5. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
a) Kategoria I: szkoły podstawowe – klasy 1-4,
b) Kategoria II: szkoły podstawowe – klasy 5-8,
c) Kategoria III: szkoły ponadpodstawowe.

6. Aby wziąć udział w konkursie, należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną jako Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu, a następnie dostarczyć ją razem z wykonaną pracą do siedziby Biblioteki Publicznej w
Skoczowie  przy  ul.  Mickiewicza  9  do  dnia  31  października 2021  r.  do  godz.  16.00 (w  przypadku  prac
przygotowanych na komputerze, należy je dostarczyć na dowolnym nośniku lub wysłać na adres mailowy:
biblioteka.skoczow@op.pl). 

7. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową. Każda praca powinna być podpisana według wzoru:
a) imię i nazwisko rysownika, jego wiek, nazwa szkoły,
b) imię i nazwisko scenarzysty, jego wiek, nazwa szkoły,
c) tytuł baśni lub legendy, na podstawie której powstała praca,
d) numer  kontaktowy  do  uczestnika  (lub  numer  telefonu  opiekuna  jeżeli  autor  pracy  jest  osobą

niepełnoletnią).
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8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających powyższych kryteriów.
9. Prace nadesłane po 31 października 2021 r. nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego

lub wysłania maila).
10. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  w  listopadzie 2021  r.  na  profilu  FB  biblioteki  oraz  na  jej  stronie

internetowej.
11. Prace oceniane będą przez specjalnie powołane Jury Konkursowe. W ocenie prac będą brane pod uwagę

m.in.:
a) zgodność tematu pracy z zadaniem konkursowym,
b) walory estetyczne,
c) jakość szaty graficznej,
d) poprawność językowa, stylistyczna, interpunkcyjna i ortograficzna,
e) pomysłowość, kreatywność, oryginalność i twórcze podejście do tematu.

12. Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii – osobno dla rysowników i scenarzystów – przewidziane są
nagrody  rzeczowe.  Uczestnicy,  którzy  zajmą  miejsca  drugie  i  trzecie  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy.
Przewidziane jest także przyznanie wyróżnień specjalnych.

13. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane telefonicznie lub mailowo po ogłoszeniu wyników.
14. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania dostarczonych na konkurs prac (wraz z imieniem i nazwiskiem

autora) na profilu FB i stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Skoczowie oraz oficjalnej stronie Skoczowa
i  jego  profilu  FB,  jak  również  w  lokalnej  prasie  oraz  na  jej  stronach  internetowych  i  profilach
społecznościowych. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem
ogólnego  obowiązku  informacyjnego  RODO  obowiązującego  w  Bibliotece  Publicznej  w  Skoczowie,
dostępnego na stronie www.bp.skoczow.pl oraz w siedzibie biblioteki.

________________________________________________________________________________________

Biblioteka Publiczna w Skoczowie
ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów

tel.: 33 853 34 25, e-mail: biblioteka.skoczow@op.pl
www.bp.skoczow.pl | FB:/BibliotekaSkoczow


