
REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

NA PLAKAT FILMOWY  

DO WYBRANEGO UTWORU HENRYKA SIENKIEWICZA  

ORGANIZATOR 

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Wojsławska 1, 22-425 Grabowiec, tel. (84) 651 24 17 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

Prace należy przesłać do 28 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu). 

CELE KONKURSU 

1. Propagowanie twórczości Henryka Sienkiewicza. 

2. Wskazanie dzieciom i młodzieży  twórczości o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa 

narodowego. 

3. Zachęcanie uczniów do inwencji twórczej. 

4. Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz przypomnienie chlubnych kart historii  

w powieściach Henryka Sienkiewicza. 

5. Zainteresowanie młodych ludzi sztuką filmową, propagowanie technik malarskich jako 

środka wyrazu. 

6. Doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz wyszukiwania 

informacji w różnych źródłach. 

UCZESTNICY 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie 

A3 w dowolnej technice plastycznej  stanowiące odpowiedź na zadanie: plakat filmowy 

do wybranego utworu Henryka Sienkiewicza.  

2. Każdy plakat musi być pracą wykonaną wg własnego pomysłu, własnoręcznie, techniką 

dowolną (farby kredki, kolaż). 

3. Praca powinna zawierać elementy charakterystyczne dla plakatu, tj.: tytuł, obsadę, 

reżyserię, itp. oraz przynajmniej 2 elementy graficzne nawiązujące do wybranego 

utworu pisarza.   

4. Plakat musi być wykonany indywidualnie. 



5. Na konkurs nie będą przyjmowane prace przestrzenne lub z wykorzystaniem plasteliny 

itp. materiałów. 

6. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac. 

7. Wykonane prace nie mogą być nigdzie wcześniej oceniane w innych konkursach. 

8. Dostarczone prace nie będą zwracane. 

9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. 

10. Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę napisaną komputerowo 

zawierającą: 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. 

11. 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 „Plakat 

filmowy do wybranego utworu Henryka Sienkiewicza”. Do pracy należy dołączyć 

formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do regulaminu. 

KRYTERIA OCENY PRAC 

 poprawność merytoryczna; 

 zgodność z tematem;  

 oryginalność i pomysłowość;  

 estetyka wykonania; 

 walory edukacyjne. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD 

1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni mailowo.  

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

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

podczas obchodów 25 - lecia nadania imienia zespołowi. 

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela  

Agnieszka Jałowicka 

email: ajalowicka@wp.pl  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
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