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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
                     DLA DZIECI W WIEKU 6-12 LAT  „PAN KARP ZARYBIA WISŁĘ 2018” 

 
Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Konkursu prowadzonego 
pod hasłem „Pan Karp zarybia Wisłę 2018”, w tym zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

 
2. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp”, zwane dalej 

„Organizatorem”. 
 
3. Sponsorem konkursu jest firma ANWIL S.A. z Włocławka 
 
4. Celami Konkursu są: 
- zmierzenie się dzieci ze sztuką rysowania komiksów na podstawie tekstu, 
- podniesienie poziomu wiedzy na temat ryb zamieszkujących Wisłę i ich roli w ekosystemie, 
- uświadomienie sobie roli dzieci i dorosłych w utrzymaniu czystości rzeki Wisły i innych wód. 

 

5. Wszelkie ogłoszenia dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie www.pankarp.pl. 
 

Zasady ogólne Konkursu 
 

1. Konkurs jest rozgrywany w konkurencji indywidualnej i skierowany jest do dzieci w wieku 6-
12 lat (dopuszcza się udział dzieci młodszych). Z każdej szkoły i innej placówki przyjmiemy 
maksymalnie 20 prac łącznie w obu grupach wiekowych. 

2. Konkurs trwa od 5 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r., kiedy to mija termin nadsyłania 
prac (decyduje pieczęd na przesyłce pocztowej lub dzieo dostarczenia przez kuriera). 

3. Na stronie www.pankarp.pl opublikowany będzie tekst, który powinien zostad wykorzystany 
do narysowania/namalowania komiksu. Będą tam również zamieszczone komunikaty 
dotyczące konkursu. Wyniki zostaną podane do 9 maja br.  

4. Finał konkursu odbędzie się we Włocławku 8 czerwca br.  

5. Każde dziecko może narysowad/namalowad jeden komiks wyłącznie dwuwymiarowy z 
dowolną liczbą obrazków (okienek), które zmieszczą się na jednej albo dwóch stronach kartki 
o maksymalnych rozmiarach  - format A3 (297 mm x 420 mm). Mogą zostad użyte formaty 
mniejsze, jednak niezależnie od formatu, dla przejrzystości pracy, zaleca się 
rysowanie/malowanie wyłącznie na jednej stronie danej kartki.  

6. Adres do przesyłki prac: Towarzystwo Promocji Ryb, ul Warszawska 4a; 87-162 Złotoria.  

7. Do przesyłki koniecznie trzeba dołączyd opis, który zawiera: 

 imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa 

 placówka, adres, nr telefonu  

 imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeo przygotował 
scenkę; 

 adres e-mail nauczyciela/opiekuna. 

Dane te będą służyd wyłącznie do kontaktu Organizatora  z uczestnikami Konkursu wyłącznie w 
sprawach związanych z konkursem.  

http://www.pankarp.pl/
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8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów organizacji Konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim.  

9. Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców spośród przekazanych prac osobno             w 
dwóch grupach wiekowych: 
a) 6-9 lat, 
b) 10-12 lat. 
10. Kryteria oceny: 

- oryginalnośd pomysłu i rysunków (kopiowanie rysunków z książek i wydawnictw Pana Karpia i 
innych, nie będzie dobrze oceniane), 

- dowcip komiksowy, 

- technika, 

- samodzielnośd pracy autora. 

11. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

12. Organizatorzy zamieszczą wyniki, w tym relację z konkursu na www.pankarp.pl. 

 

Wyróżnienia i nagrody: 

1.   
a) wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy, 1 egzemplarz komiksu i zestaw gadżetów 
konkursowych, 
b) trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej zostaną włączone do profesjonalnego komiksu, 
który powstanie na podstawie tego samego tekstu, do którego dzieci będą tworzyły swoje komiksy. 
b) Wszystkie placówki pedagogiczne i inne, których podopieczni wezmą udział w Konkursie otrzymają 
pamiątkowe dyplomy i 1 egzemplarz komiksu, który zostanie wyprodukowany w ramach konkursu. 
c) pięd placówek, z których dzieci zajmą najwyższe miejsca w Konkursie (spośród pierwszej dziesiątki 
każdej z dwóch kategorii wiekowych), zostaną nagrodzone dodatkowo przyjazdem (na koszt 
organizatora) toruoskiego teatru „Zaczarowany Świat” wraz z wystawieniem sztuki dla dzieci pt. „O 
rybaku i smoku niemytym”. Odwiedziny teatru planowane są na maj br., 
d) dwie placówki, których dzieci zajmą najwyższe miejsca w Konkursie, zostaną zaproszone do 
udziału w akcji zarybiania Wisły w dniu 8. czerwca br. we Włocławku w liczbie maksymalnie 25 osób z 
jednej placówki. Organizatorzy zapewniają transport na terenie Włocławka, posiłek, udział w 
zarybianiu i spotkanie z ichtiologiem.  
2. Prace konkursowe przechodzą na własnośd Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 
publikowania na potrzeby Konkursu.  

 

Prawa autorskie 

1. Autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac konkursowych przechodzą na Organizatora 
z chwilą zgłoszenia udziału pracy do Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac we własnych 
materiałach promocyjnych. 

 

 
Postanowienie końcowe 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa jury Konkursu, 
2. Zapytania dotyczące Konkursu, można zgłaszad do przedstawiciela Organizatora Konkursu - 
Zbigniewa Szczepaoskiego – za pomocą poczty elektronicznej: zbigniew.szczepanski@pankarp.pl  
albo telefonicznie 501046234. 

http://www.pankarp.pl/

