
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO  

XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO  ZLOTU 

 SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH W PRZASNYSZU 

 

1. „ Henryk Sienkiewicz w liczbach ” 

2. „Gra planszowa - podróż z Sienkiewiczem ” 

Cele konkursu:  

 zachęcanie uczniów do poznawania oraz propagowania twórczości Henryka Sienkiewicza , 

 pobudzanie aktywności artystycznej uczniów, rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni, 

poczucia estetyki, 

 odkrywanie talentów i tworzenie możliwości szerszej ich prezentacji, 

 podtrzymywanie tradycji współpracy szkół sienkiewiczowskich. 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu. 

2.Konkurs jest integralną częścią programu XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w dniach 22-24 maja 2015 roku. 

3. Adresatami konkursu są uczniowie szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza w całej Polsce. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uczestniczenie delegacji szkoły w XXIII Zlocie. 

4. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:  

 szkoła podstawowa 

 gimnazjum 

 szkoła ponadgimnazjalna 

Temat 1. „ Henryk Sienkiewicz w liczbach” -  realizują uczniowie szkół gimnazjalnych  i 

ponadgimnazjalnych . 

Temat 2. „Gra planszowa - podróż z Sienkiewiczem ” -  realizują uczniowie szkół podstawowych. 

5. Uczestnicy wykonują indywidualną pracę w formacie nie większym niż A3 oraz dowolnej technice.  

W przypadku prac przestrzennych przypominamy o konieczności solidnego umocowania i zabezpieczenia 

ich do transportu. 

6.Warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest oświadczenie autora podpisane w formularzu karty zgłoszenia 

pracy (załącznik do regulaminu konkursu). 

7.Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest przesłanie prac do  20 marca 2015 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu oraz popisanej pracy konkursowej.  

Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone wyraźnym dopiskiem: „ Konkurs - ZLOT”. 

8.Oceny zgłoszonych prac i wyłonienia laureatów dokona komisja konkursowa, którą tworzą nauczyciele 

przasnyskich szkół i osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 

9. Nie będą oceniane prace nie spełniające warunków Regulaminu, dostarczone po terminie, niewłaściwie 

opisane, nie zaopatrzone w poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz prace ze szkół nie 

uczestniczących w XXIII Zlocie. 



10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 – organizatora 

konkursu – do dnia 15 maja 2015 roku. 

11. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali XXIII  Zlotu Szkół 

Sienkiewiczowskich w Przasnyszu. 

12. Nadesłane prace konkursowe pozostają w dyspozycji organizatora, nie będą  zwracane ich autorom. 

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

 


