28. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi
Konkurs komiksowy dla dzieci i młodzieży „Na tropie marzeń”
Chyba każdy z nas marzy o czymś, co chciałby mieć lub o miejscu, w którym chciałby żyć.
Albo o jakiejś postaci, którą chciałby spotkać. Albo o pasji, którą chciałby realizować. Wszystkie te
rzeczy, miejsca i postaci mogą być zarówno zupełnie realne, jak i całkowicie wymyślone.
Najważniejsza jest w tym wszystkim droga, jaką trzeba przebyć, aby z naszym marzeniem się
spotkać. I przeszkody, jakie trzeba na tej drodze pokonać. Narysujcie swoje wyprawy po marzenia zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszym corocznym konkursie komiksowym. Przy okazji
przypominamy, że rok 2017 jest rokiem Władysława Reymonta. Jednym ze sposobów na zmierzenie
się z tematem konkursu mogą być odwołania do literatury – wszak „Ziemia obiecana” naszego
noblisty też opowiada o dążeniu do realizacji marzeń. Życzymy Wam dobrych pmysłów!
Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
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, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz dane kontaktowe (e-mail
i telefon).
5. Prace należy przysłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 8.09.2017 na adres: „EC1 Łódź
– Miasto Kultury” w Łodzi, Wydział Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, ul.
Targowa 1/3, 90-022 Łódź z dopiskiem „Komiks – Na tropie marzeń”.
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 15.09.2017 o godz. 11.00. w Atlas Arenie.
6. Prace konkursowe zostaną pokazane na wystawie podczas 28. MFKiG.
Etapy konkursu:
1 etap – Nauczyciele, pedagodzy i animatorzy kultury ogłaszają konkurs w macierzystych
szkołach, placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury. Następnie wyłaniają do pięciu
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”.

