REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS
w ramach autorskiego projektu pt. ,,SKRZYDLATE MYŚLENICE”

Na skrzydłach wolności.
Polscy lotnicy walczą o niepodległość

Konkurs dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego
,,Koalicja dla Niepodległej”.

Konkurs skierowany do
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (I-VIII) oraz SZKÓŁ ŚREDNICH
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Muzeum Niepodległości w Myślenicach, zwane dalej Organizatorem,
32-400 Myślenice
ul. Traugutta 11.
tel.12 312 71 40
www.muzeum.myslenice.pl
Konkurs pod honorowym patronatem burmistrza UMiG Myślenice Jarosława Szlachetki

I. PRACA KONKURSOWA:
1. TEMAT – Inspirując się wystawą pt. ,,SKRZYDLATE MYŚLENICE” (prezentowaną od
30.09.2022 r. w murach Muzeum Niepodległości w Myślenicach), należy stworzyć komiks
poświęcony lotnikom ziemi myślenickiej.
W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Jedną z integralnych części sił
zbrojnych nowo odrodzonego państwa stało się lotnictwo wojskowe. Heroicznym
okresem dla tysięcy polskich lotników były lata II wojny światowej. Znakomite
umiejętności polskich lotników, odwaga i skuteczność przyniosły chlubę Polskim Siłą
Zbrojnym na obczyźnie. Wśród zasłużonych byli także lotnicy ziemi myślenickiej. Nie
wszyscy zasiadali za sterami samolotów, ale pełniąc różne funkcje (np. mechanika,
meteorologa, radiooperatora) - działając na Zachodzie, wszyscy wspólnie dążyli do
jednego celu – pokonania niemieckiego wroga. Wystawa pt. ,,Skrzydlate Myślenice”
opowiada o początkach polskiego lotnictwa, przedstawia sylwetki 40 lotników
związanych z ziemią myślenicką oraz zawiera część ekspozycyjną ( pamiątki po lotnikach).

2. Technika wykonania i format – grafika komputerowa (w wersji cyfrowej) lub przy użyciu
tradycyjnych technik plastycznych (kolaż, malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka itp.) – format nie
większy niż A3.
II. ZASADY KONKURSU:
1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:
KATEGORIA I – UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (I-VIII)
KATEGORIA II – UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH
2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
3. Do prac każdy uczestnik dołącza następujące informacje: A) Imię i nazwisko autora B) klasa C) Imię i
nazwisko opiekuna (rodzica lub nauczyciela), D) Telefon oraz mail do opiekuna (rodzica lub nauczyciela). –
W FORMIE OPISU NA KARTCE PRZYKLEJONEJ NA ODWROCIE PRACY LUB JAKO ZAŁĄCZNIK
DO WERSJI CYFROWEJ.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych
prac konkursowych w ramach działalności Organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.
III. TERMINY ORAZ SPOSÓB DOSTARCZANIA PRAC:
1. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora osobiście bądź za pośrednictwem poczty na adres :
Muzeum Niepodległości w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11, w przypadku wersji
cyfrowej na nośniku do siedziby muzeum lub za pośrednictwem maila na adres:
mnm.sekretariat@gmail.com z tematem: KONKURS NA SKRZYDŁACH WOLNOŚCI.
2. Prace należy dostarczyć do 23 października 2022 r.
IV OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ NAGRODY:
- Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie na stronach Muzeum
Niepodległości w Myślenicach w dniu 28 października 2022 r.
- Nagrodzeni uczestnicy poinformowani zostaną o wynikach telefonicznie bądź mailowo.
- Przewidziane są nagrody rzeczowe.

