
 

REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

„Spotkanie  

z Sienkiewiczem” 
 

 

 

PATRONAT:  

Wójt Gminy Łyse - Pan Jerzy Ksepka 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 

w Łysych 

ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse, tel. (29) 77 25 001,  

e-mail: szkolapodstawowalyse@gmail.com 

 

CELE KONKURSU: 

- zachęcenie uczniów do poznawania oraz propagowania twórczości Henryka Sienkiewicza, 

- pobudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej uczniów, rozwijanie zdolności 

manualnych oraz poczucia estetyki, 

- rozwijanie talentów i tworzenie możliwości szerszej ich prezentacji. 

- promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów. 

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych z terenu gminy Łyse. 

2. Przedmiotem konkursu jest: 

a) dla uczniów klas I-III – przedstawienie postaci Stasia i Nel oraz ich przyjaciół; 

b) dla uczniów klas IV–VI przedstawienie portretu wybitnego polskiego pisarza Henryka 

Sienkiewicza – „Portret Litwosa” 

3. Warunki uczestnictwa: 

a) pracę konkursową wykonuje jedna osoba zwana autorem; 

b) autor wykonuje pracę wybraną przez siebie dowolną płaską techniką plastyczną 

(akwarela, tempera, ołówek, kredka, węgiel, techniki mieszane i inne); 

c) format pracy plastycznej – A3; 

d) praca powinna być zaopatrzona z tyłu metryczką (załączoną do regulaminu) zawierającą 

dane:  

 imię i nazwisko autora, klasę; 

 nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu, 

 imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. 

4. Prace należy przesyłać na adres Organizatora odpowiednio zabezpieczone 

lub przekazać osobiście do sekretariatu szkoły. Na opakowaniu (kopercie) proszę dopisać: 

„Konkurs plastyczny – „Spotkanie z Sienkiewiczem”. Organizatorzy nie odpowiadają za 

zaginięcie lub zniszczenie prac podczas transportu. 

5. Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 15.05.2016 r. (piątek)  

o godz. 13.00. 

6. Oceny zgłoszonych prac konkursowych i wyłonienia laureatów dokona Jury konkursowe 

powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  



7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

a) zgodność z tematyką konkursową, 

b) wartość artystyczna pracy, 

c) oryginalność podejścia do tematu. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.05.2016 r. O dokładnym terminie i miejscu 

wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub odrębnym pismem. 

9. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane 

do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności  

w celu publikacji listy laureatów konkursu.   

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz ich zdjęć  

do celów promocyjnych.  

11. Autor zgłaszając pracę na konkurs zaświadcza, że: 

a) zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym 

konkursie, 

b) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 

d) wyraża zgodę na publikację zgłoszonej do konkursu pracy. 

12. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie Organizatora www.splyse.pl  

i Patrona konkursu www.gminalyse.pl 

 

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: 

Beata Nicewicz, 

Monika Zakrzewska, 

Katarzyna Rynkiewicz. 

 

Pytania odnośnie kwestii nieobjętych Regulaminem Konkursu Plastycznego kierować można 

na adres e-mailowy: admin@splyse.pl  

 
 

METRYCZKA - Proszę wypełnić  DRUKOWANYMI  literami. 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA; KLASA 

..................................................................................................................................................................................................... 

NAZWA SZKOŁY I ADRES; IMIĘ I NAZWISKO oraz NUMER TELEFONU OSOBY DO KONKTAKTU (NAUCZYCIELA) 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z obowiązującą 
ustawą. 
 
Oświadczam, że moje dziecko jest autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz że nie narusza ona 
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego. 
 
                                                                                                          

                                                                                                                  .........................................................................................      
                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna                                                           

 

http://www.splyse.pl/
http://www.gminalyse.pl/
mailto:admin@splyse.pl

