
REGULAMIN 
II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

NA OKŁADKĘ KSIĄŻKI HENRYKA SIENKIEWICZA 
 

1. Tematyka konkursu: 
W związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą nadania Zespołowi Szkół w Grabowcu imienia Henryka 
Sienkiewicza, zapraszamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie na okładkę 
książki napisanej przez naszego Patrona.  
 

2. Cele konkursu: 

 promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

 zainteresowanie twórczością Henryka Sienkiewicza, 

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej wśród uczniów,  

 rozwijanie umiejętności językowych i plastycznych, 

 kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i komputerowymi. 
 

3. Uczestnicy konkursu: 
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach 
wiekowych:  
I kategoria – klasy I – III, 
II kategoria – klasy IV – VIII. 
 

4. Warunki uczestnictwa: 

 Uczniowie wykonują projekt okładki książki Henryka Sienkiewicza, wykorzystując dowolną technikę, 
np. rysunek, collage, grafika komputerowa, techniki mieszane.  

 Okładka powinna zawierać czytelny tytuł książki. Uczniowie klas I – III zapisują tytuł w języku polskim, 
uczniowie klas IV – VIII zapisują tytuł w języku angielskim.  

 Prace powinny mieć format A4. 

 Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac z kategorii I – III oraz 5 prac z kategorii IV – VIII.  

 Na odwrocie pracy należy przykleić metryczkę napisaną komputerowo zawierającą: tytuł książki, imię 
i nazwisko autora pracy, klasę oraz nazwę i adres szkoły wraz z adresem email i numerem telefonu, a 
także imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca powstała. 

 Wraz z pracami należy przesłać formularz zgłoszenia, który stanowi załącznik do regulaminu. 

 Prace konkursowe należy składać w terminie do 28.04.2023 r. osobiście w sekretariacie Zespołu 
Szkół lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:   

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 
ul. Wojsławska 1 
22-425 Grabowiec 
z dopiskiem „Konkurs na okładkę książki Henryka Sienkiewicza” 

 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. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni mailowo. 

 Prace przekazane na konkurs pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 
publikacji. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczeniem zdjęć autorów i ich prac na stronie 
internetowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. Po rozstrzygnięciu konkursu 
prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków 
uczestnictwa. 

 Informacji o konkursie udziela pani Joanna Szatraj pod adresem e-mail: jszatraj@gmail.com.  
 

mailto:jszatraj@gmail.com


Zapraszamy do udziału w konkursie! 


