
Regulamin konkursu 
na pracę graficzną – komiks promujący 

wybrany zawód 
 

§ 1  

Organizatorzy:  

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz dyrektor 
Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu.  

§ 2  

Cel konkursu:  
1. Prezentacja wiedzy i umiejętności z zakresu prac plastycznych lub grafiki 

komputerowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego. 

2. Promocja szkół ponadgimnazjalnych powiatu Kędzierzyn-Koźle. 

§ 3  

Przedmiot konkursu:  
 

1. Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie jednej strony komiksu, która 
będzie reklamowała wybrany zawód nauczany w szkole uczestnika konkursu. 
Jeden z obrazków historyjki komiksowej może wskazywać szkołę, w której zawód 
jest nauczany. W przypadku liceów – strona komiksu powinna reklamować naukę 
w liceum ogólnokształcącym (profile dowolne, wszystkie lub wybrane). Jeden 
z obrazków historyjki komiksowej może wskazywać na oba licea powiatu. 

2. Zbiór grafik będzie stanowił reklamę nauki w szkołach powiatu na zasadzie 
informacyjnej, z uniknięciem zbędnej konkurencji między nimi samymi. 

3. Informacje szczegółowe: 
a) dopuszczalna jest grafika wykonana ręcznie (technika wykonania 

dowolna, ograniczona skala barw lub pełny kolor) albo w programach 
graficznych– grafika bitmapowa lub wektorowa. 

b) Rozmiar pracy to format  A4 orientacja pionowa.  
c) Wolno używać klipartów zawartych w pakietach programów graficznych  

lub innych, ogólnodostępnych. W każdym przypadku należy podać 

źródło wykorzystanej grafiki, lub zaznaczyć: grafika własna. 
d) Uczestnicy powinni  porozumiewać się ze szkolną komisją, aby uniknąć 

przypadków nadmiernego powielania tych samych zawodów, z 
pominięciem innych. Do konkursu można dopuścić prace reklamujące 

ten sam zawód, jednak rolą komisji szkolnych jest dbałość o 
różnorodność reklamowanych zawodów. 

e) Skany rynkowych kartek lub fragmentów grafik obrazów, czasopism itp. 
jest naruszeniem praw autorskich i wyklucza pracę z konkursu. 

4. Dodatkowe informacje w przypadku użycia programów graficznych: 
a) projekt można wykonywać w programie CorelDRAW (format zapisu 

zgodny z wersją 14) lub Photoshop (lub odpowiedników tych programów, 
bez względu na rodzaj licencji), 

b) zapis pliku w formacie ogólnodostępnym umożliwiającym edycję, 
najlepiej .tif lub .jpg, 

c) plik powinien być dostarczony na nośniku USB lub płycie CD-ROM, 
d) układ kolorów (przestrzeń barw) RGB,  zamieszczone w projekcie zdjęcia 

muszą posiadać rozdzielczość 300 ppi.  



e) w przypadku programów wektorowych, fonty należy zamienić na krzywe 
lub dołączyć plik fontu w formacie .ttf. 

§ 4  

Uczestnicy:  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

§ 5  

Przebieg:  

1. Uczestnicy składają prace konkursowe w zamkniętych kopertach w sekretariatach 
swoich szkół do 9 stycznia 2017 r. Koperty powinny zawierać: 

a) oświadczenie uczestnika, że jest autorem pracy. W przypadku użycia 
gotowych ogólnodostępnych klipartów należy podać ich źródło (program, 
adres strony internetowej itp.), 

b) kartkę A4 z wykonanym projektem lub wydruk, jeśli praca była wykonana  
w programie graficznym, 

c) kartkę z imieniem, nazwiskiem, numerem oddziału w szkole, numerem 
kontaktowym telefonu lub adresem mailowym, umieszczoną w zamkniętej 
kopercie. 

2. Do 10 stycznia 2017 nastąpi rozstrzygnięcie etapów szkolnych. 

3. Do 16 stycznia 2017 zostaną ogłoszone wyniki etapu powiatowego. 

4. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w lutym 2017 r. w miejscu 
określonym przez dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego

1
  

w Kędzierzynie-Koźlu.  

5. Wysokość (wartość) nagród będzie wiązała się z jakością i poziomem 
nadesłanych prac. 

§ 6  

Komisja konkursu:  

Dyrektor każdej szkoły powoła trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową do oceny 
prac, która następnie prześle wyróżnione grafiki do Wydziału Oświaty Starostwa 
Powiatowego.  

Szkolne komisje mają prawo wezwać uczestników do złożenia dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących techniki, programu lub praw autorskich. 

§ 7  

Postanowienia końcowe:  

1. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.  
2. Uczestnicy konkursu: 

a) przekazują prawa autorskie Organizatorowi, 
b) wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych szkół 

powiatu,  
c) wyrażają zgodę na dokonywanie zmian (korekt) w pracach konkursowych. 

3. Prace konkursowe będą wydane w formie broszury. Z tego tytułu uczestnicy – 
autorzy poszczególnych stron – nie mogą domagać się wynagrodzenia lub 

rekompensaty. Nazwiska autorów będą opublikowane. 
4. Wszelkie pytania związane z niniejszym regulaminem należy kierować do dyr.  

I LO, mgr Ryszarda Więcka, za pośrednictwem Szkolnych Komisji 
Konkursowych. 

                                                           
1
 Zmiana nazwy urzędu od 1 stycznia 2017 r. 


