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Zadanie konkursowe do edycji IX – 2017/2018 

WSTĘP 

IX edycji konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach przyświeca 

idea upamiętnienia istnienia Polskiego Państwa Podziemnego oraz walk Armii Krajowej i uczczenia kolejnej 

rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  

 

 

Zadanie:  
 

 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego w obrazkach wybrane 

wydarzenia obrazujące działania Armii Krajowej i Szarych Szeregów podczas drugiej wojny 

światowej, związane z działalnością konspiracyjną I Rejonu „Marianowo-Brzozów”.  

 

2. Przedstawiane wydarzenia oraz osoby powinny odnosić się do faktów historycznych 

związanych z I Rejonem „Marianowo-Brzozów”, wskazanych w literaturze bazowej regulaminu 

konkursu.   

 

3. Praca może być przygotowana indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.  

 

4. Technika wykonania – ręczna, na papierze, z użyciem kredek, farb, ołówka, długopisu, 

flamastra itp. 

 

5. Jedna osoba lub dwuosobowy zespół może zgłosić do konkursu jeden komiks.  

 

 

 

 

 

  USTALENIA OGÓLNE 

 
 

 

1. Prace należy dostarczyć Komisji Konkursowej do 28 lutego 2018 r. do siedziby Muzeum 

Historycznego w Legionowie przy ul. A. Mickiewicza 23.   

 

2. Oceny prac konkursowych – komiksów dokonywać będzie komisja konkursowa powołana przez 

organizatora konkursu.  

 

3. Komisja konkursowa będzie oceniała prace w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa 

(klasy 5, 6, 7), gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. 

 

4. Komisja przy ocenianiu będzie brała pod uwagę:  

a) poprawność merytoryczną (wierność prawdzie historycznej) 

b) kreatywność 

c) czytelność przekazu 

d) walory artystyczne  

 

5. Zgłaszana praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich i własnościowych osób trzecich. 

 

6. Do zadania konkursowego można zgłosić wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas 

udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane. 
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7. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

    

 

8. Rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się wraz z zakończeniem konkursu. Termin zostanie podany 

przez organizatora konkursu.  

 

 

9. Przystępujący do konkursu uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do przekazania organizatorom 

oświadczeń dotyczących zgody rodziców lub opiekunów na wykorzystanie przez organizatorów 

ich danych, a uczniowie pełnoletni składają takie oświadczenia osobiście, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 

 

 

 

10. Przewiduje się możliwość publicznego zaprezentowania wyróżnionych prac podczas uroczystości 

rozdania nagród i wyróżnień na zakończenie konkursu oraz zaprezentowanie ich na stronie 

internetowej Muzeum Historycznego w Legionowie. 

 
 

       11. Wszelkie pytania prosimy kierować do Katarzyny Ziułkowskiej-Karnickiej pod numerem tel.

         22 774 21 66 wew. 87.  
 


