
 
  „Gdy pytasz mnie czym Ojczyzna jest odpowiem: 

                                czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, 
                       czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, 

                 miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił. 
 

     Z tej historii wielkiej, dumnej,  
 z władzy mocnej i rozumnej 

                      czerpiesz dzisiaj wiarę, w kraju dobry los 
     króla dzwon, co kraj przenika,  

      mowa Skargi, wzrok Stańczyka 
                          przeszłość wielka wzniosła to Ojczyzna twa, 

                                                                             to Ojczyzna twa…” 
       Marek Grechuta 

 

 
Regulamin konkursu  

na wykonanie komiksu historycznego  
dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych  

w ramach projektu edukacyjnego 
„Eskadrylla Niepodległej” 

 
 
      § 1.  

Cel i tematyka Konkursu   

1. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, zwane dalej „Organizatorem”, ogłasza 
konkurs na wykonanie komiksu historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w ramach projektu edukacyjnego „Eskadrylla Niepodległej”, 
zwany dalej „Konkursem”. 

2. Tematem przewodnim Konkursu jest zainteresowanie młodzieży dziejami 
historycznego lotniska Rakowice-Czyżyny i początkami niepodległości miasta 
Krakowa datowanymi na 30/31 października 1918 roku. 

3. Celem Konkursu jest upowszechnienie nowego sposobu kształcenia postaw 
kreatywnych wśród młodzieży w oparciu o zagadnienia z zakresu lotnictwa. Konkurs 
pozwoli, mamy nadzieję, odkryć młode talenty artystyczne i zaktywizować młodzież z 
województwa małopolskiego do działań w sferze kultury oraz umocni ich poczucie 
tożsamości regionalnej. Celem jest także promocja patriotycznych postaw wśród 
młodzieży i popularyzacja idei niepodległości, wzmocnienie motywacji do poznania 
historii Krakowa poprzez przystępną formę jaką jest komiks. Konkurs ma inspirować 
do podejmowania własnych prób literackich i plastycznych. 
 

§2.  
 

Uczestnicy Konkursu  

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. 

2. W konkursie może wziąć udział młodzież uczęszczająca do: 



a. gimnazjów – uczniowie klas 2 - 3 

b. szkół średnich – uczniowie liceów, techników i innych. 

3. Do konkursu dopuszczone będą komiksy w formacie A4, wykonane 
dowolną  techniką. Ilość stron A4 zgłaszanego komiksu powinna wynosić od 4 do 8. 
Prace muszą być wykonane samodzielnie i stanowić własność autorów. 

4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te komiksy, które nie zostały uprzednio 
zgłoszone do innego konkursu. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze 
złożeniem deklaracji o powyższym. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację 
regulaminu. 

6. Uczestnicy zgłaszający swoje prace ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że 
dostarczona praca nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło 
autorskie zgłaszającego), a w razie ich ujawnienia zgłaszający poniesie 
odpowiedzialność przewidzianą postanowieniami prawa autorskiego i praw 
pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 3. 

Warunki udziału w Konkursie  

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy konkursowej wraz z 
podpisaną Kartą Zgłoszeniową (załącznik 1 do Regulaminu) dołączoną w zaklejonej 
kopercie z następującymi informacjami: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres 
zamieszkania, dokładny adres zameldowania, nr telefonu lub adres e-mail. 

2. Prace bez dołączonej koperty, a w niej wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia, 
nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Każdy z uczestników konkursu dostarczy pracę konkursową wyłącznie drogą 
pocztową na adres siedziby Organizatora:  

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
al. Jana Pawła II 39 
30-864 Kraków 

z dopiskiem Konkurs „ESKADYLLA NIEPODLEGŁEJ” 

4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 
Organizatora, pozostając do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego 
rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób. 

5. Konkurs rozpoczyna się 10.09.2017 roku. Prace konkursowe będzie można przesłać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2017 roku (decyduje data stempla 
pocztowego). Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odesłania ich do uczestnika konkursu 
(nadawcy). 

6. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora. Za uszkodzenia 
powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności. 

§ 4. 

Kapituła Konkursu  

1. Zwycięskie prace wybiera Kapituła Konkursu. 



2 Kapituła Konkursu liczyć będzie pięć osób. W jej skład wejdą artyści, malarze i 
przedstawiciele życia publicznego, społecznego i kulturalnego wskazani przez 
Organizatora. 

3. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej 
liczby głosów o werdykcie decyduje Przewodniczący Kapituły. 

4. Zadaniem Kapituły Konkursu będzie wybranie 5 prac konkursowych. Komiks 
najwyżej oceniony zostanie przygotowany do wydruku w formie książeczki. 

5. Przy ocenie prac konkursowych uwzględnia się: 

1. kryteria merytoryczne (zgodność z prawdą historyczną wydarzeń), 

2. oryginalność, pomysłowość i wyeksponowanie atrakcyjności  
turystycznej, kulturalnej, społecznej regionu, 

3. jakość techniczną i poziom estetyczny pracy.  

6. Kapituła Konkursu zbierze się w siedzibie Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od 
dnia, w którym upłynie termin przesyłania prac, oraz dokona oceny i wyboru 5 prac. 

7. Postanowienia Kapituły Konkursu są ostateczne, od werdyktu nie przysługuje 
odwołanie (reklamacja).  

§ 5. 

Nagrody   

         1. Autorom zwycięskich 5 prac zostaną przyznane: 

- nagrody rzeczowe w postaci książek, puzzli edukacyjnych i gier planszowych, 

           - publikacji najlepszego komiksu. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają wyróżnienia w postaci 
pamiątkowych  upominków rzeczowych. 

3. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom i finalistom odbędzie się 10 
listopada 2017 podczas Eskadrylli Niepodległej Rzeczypospolitej. Nazwiska laureatów 
opublikowane będą na stronie internetowej www.muzeumlotnictwa.pl. 

4. Nagrody oraz pamiątkowe upominki rzeczowe w konkursie określa i zapewnia 
Organizator konkursu.   

§ 6. 

Postanowienia końcowe  

1. W przypadku zbyt małej frekwencji i niezgłoszenia prac w liczbie minimum 20 szt. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac, a w 
przypadku nieotrzymania w przedłużonym terminie kolejnych zgłoszeń - do 
odstąpienia od realizacji konkursu. W takim przypadku nadesłane prace zostaną 
odesłane do ich autorów. 

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

3. Uczestnicy konkursu nie mają możliwości wnoszenia odwołań do postanowień 
regulaminu i decyzji Kapituły Konkursu. 

4. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna 
treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.muzeumlotnictwa.pl 



5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

 
 
 
 

Partnerzy konkursu: 
 

 

 

dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” 


