Regulamin konkursu na komiks hiszpański ¿Qué te cuentas?
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. J. Tischnera na os. Czecha w Poznaniu zaprasza
uczniów gimnazjów i szkół podstawowych do udziału w konkursie na komiks o tematyce związanej z
Hiszpanią i krajami hiszpańskojęzycznymi
Cele konkursu
1. rozwijanie zainteresowania kulturą Hiszpanii i językiem hiszpańskim,
2. wspieranie zastosowania sztuki i nowych technologii w edukacji , szczególnie w uczeniu się
języków obcych,
3. zachęcanie do podejmowania aktywności artystycznej,
4. wspieranie potencjału twórczego oraz rozwijanie strategii komunikacyjnych i strategii uczenia się
wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją poniższych zasad.
Uczestnicy, zapisy, kategorie wiekowe, termin
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Konkurs dzieli się na dwie kategorie, w zależności od wieku uczestników i typu szkoły:



I kategoria – uczniowie czwartych, piątych i szóstych klas szkoły podstawowej,
II kategoria – uczniowie siódmych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie drugich i trzecich
klas gimnazjum.

3. Za wysłanie prac na konkurs odpowiedzialna jest szkoła, w której uczy się uczestnik. Każda szkoły
może przesłać maksymalnie cztery prace konkursowe z każdej z dwóch kategorii.
4. Prace, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia
10 kwietnia 2018r.
Grupy, temat i format prac
5. Komiks jest pracą indywidualną wykonaną samodzielnie przez uczestnika.
6. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden komiks.
7. Szkoła zgłasza uczestników konkursu poprzez przesłanie e-mailem formularza zgłoszenia (zał.)
oraz przesyła jego pracę wraz z wymaganymi dokumentami pocztą tradycyjną na adres pocztowy
szkoły lub adres mailowy konkursu: komiksy@zso4.poznan.pl
adres pocztowy: ZSO nr 4 w Poznaniu, os. Czecha 59, 61-288 Poznań.
8. Technika wykonania komiksu jest dowolna, dopuszcza się także retusz, techniki cyfrowe lub
kolaż.
9. Na końcu komiksu należy umieścić imię i nazwisko uczestnika oraz nauczyciela prowadzącego,
nazwę klasy i szkoły oraz miejscowość, w której uczy się uczestnik.

10. Komiks musi być dziełem autorskim zarówno w zakresie obrazu jak i scenariusza. Nie dopuszcza
się do konkursu prac wcześniej publikowanych. Komiks może być adaptacją dzieła literackiego
lub filmowego, pod warunkiem, że prawa autorskie nie zostaną naruszone.
11. Prace niebędące dziełem autorskim uczestnika zostaną wyłączone z konkursu.
12. Komisja oceniająca może dokonać sprawdzenia autorstwa prac środkami, które uzna za
konieczne.
13. W ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, jakość artystyczna,
jakość i poprawność językowa tekstu.
14. Komiks powinien zawierać co najmniej 8 i co najwyżej 20 kadrów.



W kategorii I (uczniowie czwartych, piątych i szóstych klas szkoły podstawowej) uczestnik tworzy
komiks w języku polskim.
W kategorii II (uczniowie siódmych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie drugich i trzecich klas
gimnazjum) dopuszcza się wyłącznie komiksy stworzone w języku hiszpańskim.

15. Uczniowie mogą wybrać jeden z poniższych tematów





Mi vida en España (Moje życie w Hiszpanii)
Viajes y aventuras en Hispanoamérica (Podróże i przygody w Ameryce Łacińskiej)
Grandes genios hispanos (Wielcy geniusze hiszpańskojęzyczni)
Don Quijote en Polonia (Don Kichot w Polsce)

Dostarczanie prac
16. Formularz zgłoszenia (zał.) należy przesłać e-mailem na adres: komiksy@zso4.poznan.pl do dnia
10 kwietnia 2018r.
17. Komiks wraz z pozostałą dokumentacją należy przesłać do dnia 10 kwietnia 2018 r. na adres
pocztowy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. im. ks. prof. J. Tischnera os. Czecha 59, 61-288
Poznań lub na adres mailowy: komiksy@zso4.poznan.pl.
18. Każdy uczestnik składa oświadczenie dotyczące autorstwa pracy.
19. Szkoła w imieniu uczestnika wypełnia i dostarcza wraz z pracą następujące dokumenty:
formularz zgłoszeniowy, oświadczenie dotyczące autorstwa pracy i pozwolenie opiekuna
prawnego na udział w konkursie. Oświadczenie dotyczące autorstwa pracy musi być podpisane
przez uczestnika, a pozwolenie na udział w konkursie przez opiekuna prawnego.
Jury i etapy konkursu
20. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap
W pierwszym etapie organizator wyłoni trzech finalistów w każdej z dwóch kategorii zgodnie z
następującymi kryteriami oceny:

Kategoria I
 oryginalność scenariusza i interpretacji wybranego tematu
 jakość artystyczna i techniczna komiksu
Kategoria II
 oryginalność scenariusza i interpretacji wybranego tematu
 jakość artystyczna i techniczna komiksu
 jakość językowa: poprawność i zasób języka hiszpańskiego
Etap finałowy
21. W etapie finałowym zostanie wyłoniony jeden zwycięzca z każdej kategorii.
22. Prace ocenione będą przez jury, którego werdykt jest ostateczny.
23. W skład jury wchodzą specjaliści w zakresie sztuki, nauczania języka hiszpańskiego oraz
przedstawiciel Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Warszawie.

Wyniki końcowe y wręczenie nagród
24. Wybór prac finałowych i ogłoszenie nazwisk finalistów nastąpi 17 kwietnia 2018 r.
25. Finał konkursu odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. im. ks.
prof. J. Tischnera os. Czecha 59 61-288 w Poznaniu. Finaliści wraz z opiekunami zostaną
zaproszeni na finał i wystawę komiksów, które wejdą do finału. Tego samego dnia ogłoszeni
zostaną zwycięzcy oraz nastąpi wręczenie nagród.
Postanowienia końcowe
26. Zgłoszone komiksy nie mogą naruszać praw autorskich ani praw osób trzecich. W treści utworów
nie mogą być prezentowania zachowania niezgodnego z prawem oraz naruszającego normy
współżycia społecznego i zasady dobrego wychowania.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania i publikowania otrzymanych prac w celach
związanych z promocją konkursu i szkoły organizującej. Udział w konkursie oznacza wyrażenie
zgody na używanie, rozpowszechnianie i powielanie przez organizatora i Biuro Radcy ds. Edukacji
Ambasady Hiszpanii w Warszawie wizerunku, zdjęć i innych materiałów wizualnych, na których
widoczni są uczestnicy konkursu. Niniejsza zgoda na udostępnianie wizerunku ma charakter
bezpłatny.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zagubione lub zniszczone w trakcie
dostarczania czy to pocztą tradycyjną czy mailową. Dostarczenie pracy drogą elektroniczną
zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Potwierdzenie otrzymania pracy drogą elektroniczną
nie oznacza jednak potwierdzenia, że praca została przesłana w pełni poprawnie, tj. np. w
nieuszkodzonym i możliwym do odczytu i wydruku pliku i z pełną wymaganą dokumentacją.
29. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy
b) oświadczenie uczestnika dotyczące autorstwa pracy
c) zgoda opiekunów prawnych na udział uczestnika w konkursie.
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