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                                                                                                                    "Sławić wszystko co polskie, kochać swój naród, 

                                                                                                                      czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość". 

                                                                                                                                                                 Henryk Sienkiewicz 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

W RAMACH XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH  

W OLECKU 

 

 

I Cele:  

zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza, 

rozwijanie wrażliwości artystycznej, pasji, wyobraźni,  

pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,  

popularyzacja czytelnictwa jako alternatywy wobec mediów społecznościowych.  

  

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 czterech kategoriach wiekowych: 

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:  

Dowolny krajobraz z powieści "W pustyni i w puszczy" ( pastele, akwarela), format A4, 

 blok techniczny. 

 

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  

"Sienkiewiczowskie pary"- karty do gry Piotruś, (technika dowolna). 
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Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  

Bohater literacki dowolnej powieści Henryka Sienkiewicza (szkic ), format A4,  

blok techniczny. 

 

Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych 

"Sienkiewiczowskie pary"- plansze obrazkowe do gry Domino, (technika dowolna), format 

dowolny. 

V Forma konkursu:   

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy w płaskiej formie plastycznej. 

  

VI  Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Każda szkoła może przesłać max. trzy prace w każdej kategorii. 

2. Prace nie powinny być prezentowane wcześniej w żadnym innym konkursie. Nie mogą być 

powielaniem istniejących projektów.  

3. Pracę należy opatrzyć pseudonimem uczestnika oraz informacją o kategorii wiekowej.  

W zaklejonej kopercie, z takim samym pseudonimem, trzeba umieścić obowiązkową kartę 

zgłoszeniową. 

4. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia, w której umieszcza informacje dotyczące pracy: nazwę 

konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę rodziców / 

prawnych opiekunów. Karta musi być dołączona do pracy.  

5. Nadesłane projekty nie będą zwracane autorom.   

6. Ocenie podlegać będą prace spełniające warunki niniejszego Regulaminu.   

 

  VII Ocena prac: 

zgodność pracy z tematyką konkursu,  

oryginalność pomysłu,  

estetyka,  

walory edukacyjne i wizualne. 
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VIII Terminy:  

1. Prace należy przesłać do 11 marca 2019 na adres:   

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  

 ul. Kościuszki 20 

19- 400 Olecko 

z dopiskiem   

(Konkurs Plastyczny w ramach XXVII Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich) 

tel./fax  87 5230497   

e-mail: zlot27@wp.pl 

 

IX 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).  

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 

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!  


