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Regulamin  

Międzyszkolnego Konkursu Literacko - Plastycznego  

na najpiękniejszą kartkę  urodzinową dla Henryka Sienkiewicza 

Organizator:  

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

ul. Wojsławska 1 

22-425 Grabowiec 

tel. (84) 651 24 17 

Cele Konkursu:  

- Pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. 

- Doskonalenie umiejętności pisania. 

- Kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek pocztowych. 

- Umożliwienie uczniom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych. 

Uczestnicy konkursu:  

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 

Warunki uczestnictwa:  

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki pocztowej. Z jednej strony kartki powinna 

znajdować się ilustracja nawiązująca do życia lub twórczości Henryka Sienkiewicza,  natomiast 

z drugiej strony życzenia urodzinowe dla pisarza. 

2. Każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną kartkę. Każda szkoła może zgłosić 

do konkursu max. 5 prac.  

3. Technika wykonania prac jest dowolna. Maksymalny  rozmiar kartki to rozmiar 

standardowej karty pocztowej. 

4. Prace należy przesłać pocztą do 28 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu) na adres 

organizatora (Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza, ul. Wojsławska 1, 22-425 Grabowiec) 

z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Literacko – Plastyczny „Kartka urodzinowa dla Henryka 

Sienkiewicza”. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do 

regulaminu.  

5. Oceny prac dokona powołana w tym celu komisja składająca się z nauczycieli Zespołu Szkół 

im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 
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6. Jury oceni prace według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem, 

- poprawność językowa życzeń, 

- samodzielność wykonania, 

- pomysłowość i oryginalność formy, 

- staranność wykonania, 

- ogólne wrażenie artystyczne.  

7. Prace przekazane na konkurs pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo 

do ich publikacji. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody: 

1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni mailowo. 

2. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz ewentualne wyróżnienia. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu, wystawa prac laureatów oraz wręczenie nagród 

odbędzie się 12 maja 2023r. w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, 

podczas obchodów 25 - lecia nadania imienia zespołowi.  

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela pani Renata Pieczykolan pod adresem email: 

rpieczykolan@poczta.onet.pl  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
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