
 

 

Regulamin międzyszkolnego konkursu  
 „Dzieje 10 PSK w komiksie” 

 

Organizator: 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie  

Honorowy patronat nad konkursem obejmują: 

 Burmistrz Miasta Łańcuta, 

 Muzeum Zamek w Łańcucie,  

  Konkurs odbywa się w ramach innowacji pedagogicznej: 

 " Bohaterowie z Łańcuta - 10  Pułk Strzelców Konnych ”. 

 

Cele konkursu: 

1. Propagowanie i poszerzanie wśród uczniów wiedzy o 10 Pułku Strzelców Konnych. 

2. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania do historii. 

3. Wdrażanie uczniów do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.   

4. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

5. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. 

6. Rozwijanie zdolności plastycznych. 

Adresat konkursu: 

Uczniowie klas IV – VI  łańcuckich szkół podstawowych.  

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

Przedmiot oceny konkursowej: 

1. W ramach konkursu uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formie 

komiksu. 

2. Uczestnicy konkursu zapoznają się z historią 10 PSK i przedstawiają dowolny  

 jej fragment. 



3. Komiks - opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków  

  składających się na integralną historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst    

  narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach). 

4. Praca konkursowa musi składać się z minimum 6 plansz jednostronnych, a maksimum 10 
    ( format A- 4 ). 

5. Technika wykonania komiksu dowolna. 

6. Plansze komiksu muszą być spięte lub zszyte. 

7. Praca powinna posiadać tytuł (umieszczony na pierwszej stronie) oraz metryczkę na 
ostatniej stronie ( imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, opiekun ). 

8. Komiksy będą oceniane w dwóch kategoriach: praca indywidualna i zbiorowa. 
 W przypadku pracy zbiorowej należy podać imiona i nazwiska autorów.  

9. Przy ocenie komiksów będzie brana pod uwagę zgodność merytoryczna  
  przedstawionej historii, poprawność językowa oraz walory artystyczne. 

 

Przebieg konkursu: 

1. Zwycięzcy I etapu eliminacji przeprowadzonych w swojej szkole biorą udział  
w międzyszkolnym konkursie.  

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 w Łańcucie , 
ul. 29 Listopada 21 w terminie do 15.03.2017 r. 

3. Prace konkursowe powinny znajdować się w kopercie z dopiskiem „Dzieje 10 PSK  
 w komiksie”. W kopercie musi się znajdować wypełniona karta zgłoszeniowa, która jest 
dołączona do niniejszego regulaminu. 

4. Każda szkoła może nadesłać łącznie pięć prac indywidualnych lub zbiorowych.   

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 

   22.03. 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie. 

6.Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej   
    w  dniu Święta Patrona Szkoły -  28.04.2017 r.  

7. Prace konkursowe będą oceniane przez niezależne jury.  

 


