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Regulamin  

14. Ogólnopolskiego Konkursu Na Rysunek Satyryczny 
i Animację Filmową „Zagrożenie Środowiska Naturalnego Człowieka” 

 
1. Organizator:  

 Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, 

 Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. 
Konkurs został wpisany do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa 
Artystycznego. 

 
2. Honorowy Patronat:  

 Burmistrz Miasta Jarosławia, 

 Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, 

 Ekspres Jarosławski (patronat medialny), 

 Radio Rzeszów (patronat medialny). 

 
3. Cel Konkursu: 

 prezentacja autorskich prac rysunkowych, graficznych i filmowych  
o charakterze satyrycznym i humorystycznym poruszających tematy mówiące 
o przyczynach i skutkach zagrożenia naszego środowiska naturalnego; 

 poszerzenie wiedzy  w zakresie uwzględnienia środków plastycznych 
ukazujących  zagrożenie środowiska. 

 
4. Uczestnicy:  

Uczniowie szkół plastycznych. 

 
5. Warunki uczestnictwa:  

Tematem przewodnim 14. Ogólnopolskiego Konkursu Na Rysunek Satyryczny  
i Animację Filmową „Zagrożenie Środowiska Naturalnego Człowieka” jest SMOG. 
 
Przedmiotem konkursu są prace plastyczne o charakterze satyrycznym wykonane 
dowolna techniką rysunkową, graficzną lub komputerową w dwóch dziedzinach: 

 rysunek satyryczny i komiks, 

 animacja filmowa / film. 
Każdy uczestnik może nadesłać do pięciu prac wykonanych w dowolnej technice 
rysunkowej, graficznej, animacji filmowej / filmu. 
Dla rysunków obowiązują wyłącznie formaty: A-4 lub A-3. Wyklucza się odbitki 
ksero.  
D o z w o l o n e  są  t e c h n i k i  k o m p u t e r o w e .   
Na odwrocie prosimy umieścić metryczkę załączoną do regulaminu. Wersje 
cyfrowe rysunków należy nagrać na płytę CD/DVD w formie plików JPG lub TIFF 



(300 DPI), płyta powinna być podpisana nazwiskiem autora  
i nazwą szkoły.  
Pełne dane należy podać w metryczce naklejonej na opakowanie płyty. 
 
Komiks może  być  zrealizowany  na  czterech planszach  formatu  A-4 lub na 
dwóch planszach formatu  A-3,  w dowolnej  technice  rysunkowej  lub graficznej 
(dozwolone techniki komputerowe), oraz zapisany na płycie jw. 
 
Animacja filmowa / film - maksymalny czas - 3 minuty. 
Film powinien być nagrany na płytę CD/DVD podpisaną imieniem  
i  nazwiskiem autora i nazwą szkoły.  
Pełne dane należy podać w metryczce naklejonej na opakowanie płyty. 
 
Do przesyłki z jednej szkoły należy dołączyć zbiorczą listę prac oraz Zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych każdego z uczestników Konkursu 

(zamieszczoną poniżej). 

 
 

6. Terminy składania prac 
Prace należy przesłać do 10 marca  2020 r. (decyduje data stempla pocztowego), 
na adres: Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, 
ul. Jezuicka 1, 37-500 Jarosław.  
Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie szkoły po 20 marca 2020 r. 
Informacje o otwarciu wystawy pokonkursowej, wręczeniu nagród i wyróżnień 
umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

 
7. Kwalifikacja prac i nagrody: 

Oceny prac dokona Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji 
Artystycznej. 
Jury przyzna regulaminowe nagrody:  
Grand Prix, I Nagroda. II Nagroda, III Nagroda oraz Wyróżnienia. 
Przewidywane są nagrody i wyróżnienia sponsorowane przez Stowarzyszenie 
Polskich Artystów Karykatury i Muzeum Karykatury w Warszawie. 
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają Dyplomy i Katalogi. 

 
8. Postanowienia końcowe 

Uczestnicy Konkursu przesyłają prace na własny koszt, a organizatorzy nie 
ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 
Prace przesłane na konkurs zostaną odesłane na koszt szkół uczestniczących  
w konkursie. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac 
konkursowych w katalogu i na stronie internetowej szkoły w celu informacji  
i promocji konkursu. 
Przesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
autorów na warunki niniejszego Konkursu. 

 
 
 
Wszelkie pytania proszę kierować na adres szkoły, lub na numer telefonu 606 390 516,   
 e-mail: zsp@plastykjaroslaw.pl 
 
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.plastykjaroslaw.pl 
 

http://www.plastykjaroslaw.pl/


 
14. Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową  

„ ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA” 
 

METRYCZKA 

1 
Tytuł pracy  

2 Imię i Nazwisko 
autora  

3 Technika  
Kategoria  

4 
Klasa  

5 
Nazwa szkoły  

6 
Adres szkoły  

7 Telefon i e-mail 
szkoły  

8 Imię i nazwisko 
nauczyciela  
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Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka˙ przez organizatora konkursu,  
tj. Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, zgodnie z ustawą  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dla celów związanych  
z organizowaniem konkursu, publikacją zgłoszonych prac w całości lub w części na stronie 
internetowej www.plastykjaroslaw.pl . 

 

Imię i nazwisko ucznia/autora pracy  
Tytuł pracy  

Podpis ucznia/autora pracy  

Podpis nauczyciela/opiekuna ucznia  
 
 
Podpis rodzica bądź opiekuna prawnego 
małoletniego uczestnika konkursu 

 

 
˙niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plastykjaroslaw.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………… 

Wiek……………………………………………………………………………………………….…….. 

Adres szkoły/placówki…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………….……… 

Telefon/e-mail……………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 


