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   III edycja konkursu  

Pamiętamy o Żołnierzach Niezłomnych 
 

Regulamin miejskiego konkursu historyczno - plastycznego: 
 

 „Losy Żołnierzy Niezłomnych w komiksie” 
 

I. Postanowienia ogólne.  

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy. 

2. Temat prac konkursowych: „Losy Żołnierzy Niezłomnych w komiksie”. 

3. Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Bydgoszczy. 

5. Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:  

uczniowie klas IV- VI oraz VII- VIII. 

6. Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej.  
 

II. Cele konkursu:  

− rozwijanie postawy patriotycznej, 

− rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

− kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, 

− rozbudzenie inwencji twórczej, 

− promocja szkoły w lokalnym środowisku.  
 

III. Warunki uczestnictwa.  

1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na 

opublikowanie pracy na stronie internetowej organizatora. 

2. Pracę należy dostarczyć do 8.03.2022r. osobiście lub listownie (decyduje data wpłynięcia pracy)  

na adres: 

Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy 

ul. Słoneczna 29 

85-348 Bydgoszcz 

z dopiskiem „Żołnierze Niezłomni” 

3. Praca powinna być samodzielnym dziełem ucznia.  

4. Każda szkoła wyznacza koordynatora, który zebrane prace przesyła w kopercie zbiorczej. 

5. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 5 prac plastycznych w danej kategorii wiekowej. 

6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora (nie będą zwracane uczestnikom). 
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IV. Praca konkursowa.  

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a) powinna być wykonana w formacie A4 w orientacji poziomej, 

b) musi być zgodna z tematem konkursu, przedstawiać własną interpretację tematu- losy Żołnierzy 

Niezłomnych w okresie II wojny światowej i okresu powojennego, 

c) technika pracy dla obu kategorii wiekowych jest taka sama, 

d) komiks powinien zawierać od 4 do 8 okienek, 

e) praca nie powinna zawierać elementów gotowych (np. wydrukowane zdjęcia, plakaty itp.), 

f) praca nie może zawierać błędów merytorycznych, ortograficznych, 

g) prace powinny być wykonane indywidualnie .    

2. Pracę należy dostarczyć z wypełnioną metryczką (załącznik nr 1), dołączoną z tyłu pracy oraz zgodą 

na udział w konkursie (załącznik nr 2). 

3. Inspiracją dla uczestnika może być zapoznanie się z biogramem wybranego Żołnierza Niezłomnego 

(https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy?page=0 

 https://tropemwilczym.org/) 

 

V. Wyłonienie zwycięzcy, wyniki i nagrody. 

1. Do oceny prac zostanie powołana przez organizatora komisja konkursowa. 

2. Komisja konkursowa, oceniając prace, będzie brała pod uwagę:  

a) zgodność pracy z tematem konkursu,  

b) oryginalne i kreatywne podejście do tematu,  

c) estetykę wykonania oraz wkład pracy, 

d) walory estetyczne oraz artystyczne m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.  

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

4. Dla laureatów i wyróżnionych w konkursie, przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez 

organizatorów i sponsorów oraz podziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do 

udziału w konkursie. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2022r. na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://zs29.edu.bydgoszcz.pl/ 

6. Nagrody zostaną rozesłane do szkół najpóźniej do 09.05.2022r. 

7. Ze względu na pandemię organizatorzy nie przewidują uroczystej gali wręczenia nagród. 

 

 

Koordynatorzy konkursu: Karolina Paczkowska,  Karolina Szczepaniak, Ewa Wolska 


