
REGULAMIN KONKURSU 
NA KOMIKS pt. „Mały Feliks Nowowiejski na Warmii” 

Barczewo luty 2022

Organizator konkursu: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie

Cele konkursu: 
 upamiętnienie postaci Feliksa Nowowiejskiego, z okazji 145 rocznicy urodzin kompozytora i

patrioty, który urodził się w Barczewie.
 rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych mieszkańców gminy Barczewo,
 propagowanie wartości plastycznych - umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania 

swojego talentu. 
Zasady konkursu:

 Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:
Szkoły podstawowe:  Klasy I-III  Klasy IV-VIII  

 Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu o tematyce związanej 
z Feliksem Nowowiejskim- znanym kompozytorem przełomu XIX i XX wieku, dyrygentem, 
organistą, chórmistrzem, patriotą, który urodził się w Barczewie 7 lutego 1877 r. W Barczewie 
(dawniej Wartenburg) Feluś spędził dzieciństwo, tu chodził do szkoły dla chłopców, uczył, bawił się 
i spędzał czas z liczną rodziną, kolegami i koleżankami. Potem w młodości mieszkał w innych 
miejscowościach. Jak sobie wyobrażasz czas dzieciństwa Feliksa? 

Charakterystyka prac konkursowych: 
1. Format zgłaszanych prac A4 lub A3.
2. Technika: rysunek, malarstwo, szkic, grafika.
3. Na konkurs można nadesłać jedną pracę, ale objętość komiksu to max. do 4 stron formatu A4, lub 
cały komiks na 1 kartce A4 lub A3.
4. Praca nie może być kopią istniejących komiksów. 
5. Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie. 
6. Do komiksu należy dołączyć wydrukowaną i podpisaną Kartę Zgłoszenia (stanowi ona załącznik 
nr 1 do regulaminu). 

 Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 19.02.2022 r.
 Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: 

           Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, ul. Mickiewicza 13, 
           11-010 Barczewo. 

 Każda z prac powinna posiadać metryczkę, zawierającą: 
            imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek; nazwę oraz adres szkoły, klasa; 

 Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu; oryginalność pomysłu; fabuła; 
           Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora konkursu. 

 Nagrody i ekspozycja prac: Wystawa, pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
 Lista laureatów opublikowana będzie na stronie www.ckbbarczewo.pl i profilach facebook.
 Koordynator konkursu: Magdalena Łowkiel salonmuzyczny@barczewo.pl, kom. 784228219.

    Uwagi: 
  1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i 
w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się 
do rozpowszechniania a także prezentowania prac na wystawie. 

  2. Organizator nie zwraca prac autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 
nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

   3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych oraz zgodę na upublicznienie wizerunku podczas 
ewentualnego wydarzenia-wystawy na rozstrzygnięcie konkursu.
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