
29. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi 

Konkurs komiksowy dla dzieci i młodzieży „Nie ma jak rodzina!” 
 

Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, ale to bardzo niesprawiedliwy 

stereotyp. I dlatego - na przekór - to właśnie rodzinę czynimy w tym roku bohaterką naszego 

komiksowego konkursu. Nie ograniczamy w żaden sposób podejścia do tematu. Przeżyliście ze 

swoją rodziną ciekawą przygodę? Byliście na interesującej wycieczce? Macie niecodzienne, wspólne 

hobby? A może sięgnąć w przeszłość i narysować komiks o jednym z przodków? A może jest w 

Waszej rodzinie przedmiot przechodzący z pokolenia na pokolenie i ma intrygującą historię? Albo 

jeszcze inaczej – jak wyobrażacie sobie rodzinę przyszłości? Jak będzie wyglądało życie rodzinne za 

100 lat? A może coś trudniejszego – jakie są Waszym zdaniem najważniejsze wartości rodzinne i jak 

ich przestrzeganie wygląda na co dzień? Życzymy Wam dobrych pomysłów i zapraszamy do udziału 

w konkursie! 

 
Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

2. Prace w formie komiksu mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4, w pionie 

– każda plansza na osobnej kartce. 

3. Każdy z uczniów może złożyć do trzech stron samodzielnie wykonanej pracy, stanowiącej zamkniętą 

całość. 

4. Każda praca musi być podpisana czytelnie i zawierać: imię i nazwisko autora, 

nazwę i numer szkoły / placówki oświatowej / instytucji kultury, imię i nazwisko nauczyciela – 

opiekuna oraz dane kontaktowe (e-mail i telefon). 

5. Prace należy przysłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 7.09.2018 na adres: 

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, Wydział Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, ul. 

Targowa 1/3, 90-022 Łódź z dopiskiem „Komiks – Nie ma jak rodzina!”. 

 

Nagrody: 

1. Autorom najlepszych prac będą przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. 

      2.   W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień 

            dla autorów prac nienagrodzonych. 

3. Wszyscy pozostali uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę 

konkursową, otrzymają dyplomy i upominki. 

4. Lista nagrodzonych oraz ich prace zostaną opublikowane w Internecie na stronie konkursu. 

5. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14.09.2018 o godz. 11.00. w Atlas Arenie, al. Bandurskiego 7. 

6.   Prace konkursowe zostaną pokazane na wystawie podczas 29. MFKiG. 

 

Etapy konkursu: 

1 etap – Nauczyciele, pedagodzy i animatorzy kultury ogłaszają konkurs w macierzystych szkołach, 

placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury. Następnie wyłaniają do trzech najlepszych prac i 

dostarczają je do EC1 Łódź – Miasto Kultury, Wydział Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, 

ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź. 

2 etap - Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów. 

 

Organizator: Stowarzyszenie Twórców „Contur”. 

 

                     


