
 

                                                                                                                                      
 

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
ul. Grobla IV / 8, 80 - 837 Gdańsk,   Tel./Fax: 58 301 18 48, www.sp50.edu.gdansk.pl, E-mail: sekretariat@SP50.edu.gdansk.pl 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Konstytucji 3 Maja.  

W związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie upamiętniającym to 

wydarzenie. Czynnie włączając się w tę inicjatywę pragniemy podkreślić, że Konstytucja 3 Maja jest 

ważnym elementem polskiego dziedzictwa narodowego. Mamy nadzieję, że organizowany przez nasz 

konkurs wzbudzi zainteresowanie wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

„MÓJ 3-MAJOWY KOMIKS” 

 

§1  

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, ul. 

Grobla IV 8, 80-837 Gdańsk. 

 

§2 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu na temat wydarzenia historycznego jakim 

było uchwalenie Konstytucji 3 maja na podstawie znajomości dziejów Polski z tego okresu na 

poziomie określonym w podstawie programowej z przedmiotu historia oraz innych rzetelnych 

źródeł informacji. 

 

§3 

Celem konkursu jest: 

• Łączenie umiejętności informatycznych, historycznych i plastycznych. 

• Budzenie zainteresowania historią Polski. 

http://www.sp50.edu.gdansk.pl/
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• Propagowanie postaw patriotycznych. 

• Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

• Promowanie talentów. 

 

§4 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 

• Uczniowie klas IV-VI. 

• Uczniowie klas VII-VIII. 

 

§5 

Warunki uczestnictwa: 

• każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę w formie komiksu. 

• każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 prace w każdej z kategorii. 

• praca konkursowa powinna zostać wykonana multimedialnie, w dowolnie wybranym 

przez uczestnika programie graficznym lub platformie umożliwiającej wykonanie 

tego typu prac. 

• komiks musi zawierać minimum 8 rysunków – scen inspirowanych Konstytucją 3 

Maja. 

• praca powinna mieć tylko jednego autora. 

• praca musi być oryginalna (stworzona własnoręcznie przez uczestnika konkursu); w 

przypadku popełnienia plagiatu przez uczestnika (dostarczenia już istniejącego 

komiksu i podpisania go swoim nazwiskiem) komiks nie zostanie dopuszczony do 

konkursu. 

 

§6 

O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez Organizatora konkursu. 

 

Komisja, po obejrzeniu wszystkich prac dostarczonych na konkurs, przyzna trzy nagrody (I, II 

i III miejsce) w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Laureaci i ich opiekunowie zostaną 

poinformowani o wynikach konkursu, a dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi przesłane 

zostaną na adres szkoły wskazany w zgłoszeniu. 

 

http://www.sp50.edu.gdansk.pl/


 

                                                                                                                                      
 

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
ul. Grobla IV / 8, 80 - 837 Gdańsk,   Tel./Fax: 58 301 18 48, www.sp50.edu.gdansk.pl, E-mail: sekretariat@SP50.edu.gdansk.pl 

 

 

§7 

Ocena zgłoszonych do konkursu prac odbywać się będzie zgodnie z następującymi 

założeniami/kryteriami:  

• Zgodność z tematyką konkursu. 

• Oryginalne przedstawienie tematu. 

• Czytelność zamieszczonych treści. 

• Ogólne wrażenie estetyczne. 

 

§8 

Prace należy przesłać do dnia 10 kwietnia 2021 roku na adres e-mail koordynatora: 

j.dziuba@sp50.edu.gdansk.pl. 

 

Przesłana praca konkursowa powinna posiadać tytuł oraz dane autora: imię i nazwisko, 

klasę, nazwę szkoły z jej dokładnym adresem, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna. 

Do wiadomości e-mail z pracami należy dołączyć kartę zgłoszeń z danymi. Prace ze 

szkół, które nie załączą wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie wezmą udziału w 

konkursie. 

 

§9 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 im. 

Emilii Plater w Gdańsku (sp50.edu.gdansk.pl) dnia 4 maja 2021 roku. 

 

§9 

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki określone 

w niniejszym regulaminie. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez 

uczestnika i opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie przez organizatora danych 

osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. 

Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

 

§10 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie. 

http://www.sp50.edu.gdansk.pl/
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§10 

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest 

ostateczna. 

 

Przypominamy!  

KOMIKS – historia, fabuła wyrażona cięgiem następujących po sobie rysunków, 

uzupełnionych krótkimi podpisami (często w formie tzw. dymków w polu rysunków).  

(Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996) 

 

 

Organizatorzy:  

Justyna Dziuba – nauczycielka informatyki i matematyki 

Kamil Warpas – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

http://www.sp50.edu.gdansk.pl/

