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                                                                                                                    "Sławić wszystko co polskie, kochać swój naród, 

                                                                                                                      czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość". 

                                                                                                                                                                 Henryk Sienkiewicz 

REGULAMIN 

KONKURSU LITERACKIEGO 

W RAMACH XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH  

W OLECKU 

 

I Cele:  

 zachęcenie uczniów do prezentowania własnych umiejętności pisarskich,  

 popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,  

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.  

 

II Organizator:  

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku.  

III Adresaci konkursu:  

Uczniowie szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza w całej Polsce.  

IV Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, dla których ustalono odrębne formy 

literackie:  

1. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  

STAŚ I NEL W KRAINIE TYSIĄCA JEZIOR. 

Uruchom wyobraźnię i napisz opowiadanie z elementami opisu o przygodzie bohaterów  

"W pustyni i w puszczy". 

 

2. Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  

LIRYCZNIE O PATRONIE. 

Napisz wiersz biograficzny o Henryku Sienkiewiczu.  
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3. Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych 

"JANKO MUZYKANT" NA DESKACH TEATRU. 

Napisz scenariusz spektaklu teatralnego na motywach noweli Henryka Sienkiewicza. 

  

 

V Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest wypełniona i podpisana karta zgłoszenia. Prace 

ze szkoły należy dostarczyć do 11 marca 2019 r. na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  

 ul. Kościuszki 20 

19- 400 Olecko 

z dopiskiem   

(Konkurs Literacki w ramach XXVII Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich) 

tel./fax  87 5230497   

e-mail: zlot27@wp.pl 

2. Każda zgłoszona szkoła może przesłać dwie prace, w każdej kategorii wiekowej. 

 

3. Tekst powinien być wydrukowany w 2 egzemplarzach i zapisany na płycie CD lub DVD   

w programie Microsoft Office Word w celu przygotowania ewentualnej publikacji.  

 

4. Na jednej płycie mogą być umieszczone wszystkie prace ze szkoły. 

 

5. Wypracowanie lub wiersz powinny być zapisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, 

interlinia – 1,5, margines górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm.  

 

6. Wielkość wypracowania nie powinna przekroczyć dwóch stron formatu A4.  

Wiersz powinien składać się z minimum czterech zwrotek.   

 

7. Tekst należy opatrzyć pseudonimem uczestnika oraz informacją o kategorii wiekowej.  
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 W zaklejonej kopercie, z takim samym pseudonimem, trzeba umieścić obowiązkową kartę 

zgłoszeniową.   

 

8. Karta musi być dołączona do pracy i nośnika, na którym zostanie ona zapisana.  

 

9. Tekst nie powinien być prezentowany wcześniej w żadnym innym konkursie. Nie może być 

powielaniem istniejących projektów.  

 

10. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.  

 

11. Ocenie podlegać będą teksty spełniające warunki niniejszego Regulaminu. 

  

VI  Kryteria oceny:  

zgodność tekstu z tematyką konkursu,  

twórczy charakter wypracowania lub wiersza, 

bogactwo języka, oryginalność kompozycji i narracji,  

poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna, 

estetyka pracy. 

VII Postanowienia końcowe:  

1. W ramach konkursu jury przyzna uczestnikom nagrody oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie 

prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania. Decyzje jury są ostateczne.   

2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.   

3. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosi uczestnik.   

4. Przekazanie praw: osoby biorące udział w konkursie, przysyłając prace, zgodnie z regulaminem 

udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań 

marketingowych i promocyjnych oraz innych (np. zorganizowania wystawy prac nagrodzonych).  

5. Uczestnicy biorący udział w konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie 

naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich. 

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 maja 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku: www.sp1.olecko.edu.pl 
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7. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 24 maja 2019r. podczas  

XXVII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich w Olecku.  

8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

  

Zapraszamy do udziału w konkursie!  


