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Regulamin 
konkursu pt. „Polska Niepodległość Odrodzona! 1918”. 

organizowanego w ramach Tygodnia Patriotycznego 
 

 
I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w 
konkursie historyczno-plastycznym pt. „Polska Niepodległość Odrodzona! 1918” zwanego 
dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorami Konkursu są Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu, zwani dalej „Organizatorami”. 
3. Konkurs organizowany jest w ramach „Tygodnia Patriotycznego”, którego organizatorem 
jest Muzeum Ziemi Kozielskiej. Głównym Sponsorem i Honorowym Mecenasem „Tygodnia 
Patriotycznego” jest Grupa Azoty ZAK S.A. 
4. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne o charakterze historyczno-plastycznym 
dotyczące odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku.  
5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich Kędzierzyna-Koźla. 
6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy powinni zapoznać się z postanowieniami 
Regulaminu. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia (w załączniku nr 2) oznacza akceptację 
i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
7. Konkurs jest jednoetapowy, ma charakter lokalny i trwa od 11 października 2021 r. do 30 
października 2021 r. 
8. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat odzyskania przez Polskę 
Niepodległości poprzez aktywizację artystyczną i historyczną mieszkańców regionu, 
utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków walczących o Niepodległość, kształtowanie 
postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, historycznego i regionalnego oraz 
kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez wykorzystanie 
współczesnych środków artystycznego wyrazu, do których należy komiks. 
9. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający 
się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych w okresie odzyskiwania przez Polskę 
Niepodległości, ważnych dla dziejów polskiej historii, w których biorą udział realni 
bohaterowie. 
 
 
II. Warunki uczestniczenia w Konkursie 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów w wieku od 13 do 19 lat. Zgłoszenia przyjmowane są 
indywidualnie.  
2. Uczestnik przy zgłoszeniu udziału w Konkursie historyczno-plastycznym musi dostarczyć 
podpisaną przez siebie kartę zgłoszenia. Małoletni mogą wziąć udział w konkursie na zasadach 
określonych w Regulaminie tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody ich opiekunów prawnych, na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 2). 
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez 
Uczestnika oraz dostarczenie zgłoszenia, podpisanej Klauzuli informacyjnej oraz zgody na 
publikację wizerunku (załącznik nr 1). 
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III. Zasady Konkursu 
1. Prace zgłaszane do Konkursu wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 30 października 
2021 r. go godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Kozielskiej (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B, 
47-200 Kędzierzyn-Koźle) lub do dnia 29 października 2021 r. do godz. 18.00 w Oddziale dla 
młodzieży „Studnia Otwarta Kultura” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu 
(ul. Poniatowskiego 1-3/II, 47-200 Kędzierzyn-Koźle). 
2. Uczestnik konkursu ma za zadanie narysować komiks o charakterze historyczno-
plastycznym w formie określonej w punkcie IV „Oczekiwania techniczne i tematyczne” 
niniejszego regulaminu. 
3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: poprawność historyczna, dobór środków 
plastycznych, wartość artystyczna pracy, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językowa i 
ortograficzna. 
4. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace wykonane 
samodzielnie. Zgłaszanie utworów autorstwa innych osób jest niedopuszczalne. 
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.  
6. W wypadku stwierdzenia w przesłanym utworze naruszenia obowiązującego prawa, w tym 
praw osób trzecich, treści obraźliwej, nawołującej do przemocy, odwołujące się do 
jakiejkolwiek dyskryminacji, nie zostanie on dopuszczony do Konkursu, o czym Organizator 
zawiadomi Uczestnika. 
7. Uczestnicy Konkursu z chwilą przesłania na Konkurs komiksu wyrażają nieodpłatnie zgodę 
na jego publikację i rozpowszechnienie w celach niekomercyjnych. Jednocześnie Uczestnicy 
Konkursu upoważniają Organizatora do ich prezentacji i publikacji w środkach masowego 
przekazu, w celu informacji i reklamy Konkursu oraz na stronach internetowych Muzeum 
Ziemi Kozielskiej (www.muzeumkozle.pl) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Kędzierzynie-Koźlu (www.mbpkk.pl) w oraz na profilach Organizatorów na portalu 
społecznościowym Facebook i Instagram. 
 
IV. Oczekiwania techniczne  
1. Praca Konkursowa (komiks) powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 1, a 
maksymalnie 3 plansz formatu A3 (29,7x42 cm). Plansze mogą być podzielone w sposób 
dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie z ponumerowanymi stronami.  
2. Na odwrocie każdej planszy Uczestnik umieszcza: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora, 
nazwę i adres szkoły. 
3. Technika wykonania jest dowolna. Może to być rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, 
technika mieszana i inne.  
4. Przedmiotem konkursu jest Komiks czyli przedstawiający jakąś historię ciąg obrazków 
opatrzonych „dymkami” z wypowiedziami bohaterów. Komiks historyczny niejako przy okazji 
opowiadania perypetii opisywanych postaci, przemyca szereg informacji o realiach 
historycznych w jakich osadzona jest opowieść. 
5. Komiks musi być wykonany w języku polskim.  
6. Tematyka komiksu musi dotyczyć autentycznych wydarzeń historycznych w okresie 
odzyskiwania przez Polskę Niepodległości, ważnych dla dziejów polskiej historii, w których 
biorą udział realni bohaterowie. 
 
V. Ocena i nagrody 
1. Jury, powołane przez Organizatora, w składzie dwuosobowym dokona oceny przesłanych 
utworów i przyzna Uczestnikom nagrodę główną:  
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Nagroda główna – Tablet APPLE iPad 10.2" 9 gen. 64GB Wi-Fi Srebrny, 
2. Jury dokona oceny prac według następujących kryteriów: 
- zgodności z faktami historycznymi, 
- poprawności językowej warstwy narracyjnej komiksu, 
- walorów artystycznych, 
- kreatywności wykonania. 
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone  online na fanpage’ach Organizatorów w dniu 13 
listopada 2021 r.  oraz opublikowane na stronach internetowych Muzeum Ziemi Kozielskiej 
(www.muzeumkozle.pl) i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu 
(www.mbpkk.pl). 
4. Wręczenie nagrody odbędzie się w siedzibie Oddziału dla młodzieży „Studnia Otwarta 
Kultura” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Poniatowskiego 1-3/II, 47-
200 Kędzierzyn-Koźle).  
5. Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace pozostają w archiwum Muzeum Ziemi Kozielskiej. 
 
 
 
VI. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Muzeum Ziemi Kozielskiej 
(www.muzeumkozle.pl) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu 
(www.mbpkk.pl).  
2. Klauzula informacyjna oraz zgoda na publikację wizerunku znajduje się w załączniku nr 1 
do Regulaminu. Wzór Karty zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu. 
 
Prace należy dostarczyć do dnia 30 października 2021 r. 
  
VII. Informacje na temat konkursu udziela koordynator: 
Patrycja Mynarek 
Miejska Biblioteka Publiczna 
Dział Promocji 
Rynek 3 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
tel. 77 482 37 80 wew. 29 
e-mail: konkurs@mbpkk.pl 


