
REGULAMIN 

XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH 

W PRZASNYSZU 

 

1. Organizatorem XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół im. Henryka Sienkiewicza jest  

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kilińskiego 1, 06-300 Przasnysz, 

 tel./fax(29)752-23-17, zlotsp2przasnysz@wp.pl , http://www.sp2-przasnysz.pl 

2. Termin i miejsce XXIII Zlotu: 22 – 24 maja 2015 roku, Przasnysz, woj. mazowieckie. 

3. Uczestnikami są delegacje uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z całej Polski, których patronem jest Henryk Sienkiewicz. 

4. Celem organizowania Zlotu jest kontynuowanie tradycji spotkań Braci Sienkiewiczowskiej, 

wymiana doświadczeń, współpraca szkół i nauczycieli, pogłębianie wiedzy o Patronie, 

poznawanie miejsc związanych z pisarzem, poznawanie nowych regionów kraju, szkół  

i miejscowości - organizatorów Zlotów. 

5.  Organizacja imprezy przebiega zgodnie z przygotowanym przez organizatora programem 

zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, który jest załącznikiem niniejszego 

Regulaminu. 

6.  Zgłoszenia udziału w XXIII Zlocie (delegacje 3 osobowe: 2 uczniów z opiekunem) należy 

przesłać na załączonym formularzu w formie pisemnej (list polecony/ fax) na adres/telefon 

szkoły lub drogą elektroniczną na adres: zlotsp2przasnysz@wp.pl (Temat: XXIII Zlot + 

nazwa zgłaszanej szkoły, zaznaczenie opcji POTWIERDZENIE ODBIORU  

7.  Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2015 roku. 

8. Zgłoszenie zostanie przyjęte po dokonaniu wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł od 

każdego uczestnika na konto: Szkoła Podstawowa nr 2, Bank Spółdzielczy  38 8924 0007 

0000 1094 2001 0001. Istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na II raty - I rata płatna do 15 

marca 2015 roku, II rata płatna do 15 kwietnia 2015 roku 

9.  Dla uczniów – uczestników XXIII Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich zostały przygotowane 

konkursy: literacki, plastyczny. Zasady uczestnictwa w konkursach określają odrębne 

regulaminy umieszczone na stronie internetowej organizatora http://www.sp2-przasnysz.pl  

10. Jednym z punktów Zlotu jest udział ,, Zlotowiczów w III Przasnyskim Jarmarku 

Staropolskim” stąd wymagane wśród uczestników będą stroje średniowieczne bądź elementy 

stroju np.: nakrycie głowy. (Informacje na temat strojów, krojów i sposobu wykonania 

można znaleźć na stronach internetowych grup rekonstrukcyjnych lub bractw). 
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