
 

Regulamin 

Międzyszkolnego Konkursu Literacko - Plastycznego 

„Poszukiwany, poszukiwana…”- List Gończy 
 

 

 

I. Organizator:  

 

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

ul. Wojsławska 1 

22-425 Grabowiec 

tel. (84) 651 24 17 

 

II. Cele Konkursu:  

 

 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.  

 Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego. 

 Rozbudzenie inwencji i aktywności twórczej u młodzieży. 

 Promowanie twórczości Henryka Sienkiewicza. 

 Stworzenie portretu pamięciowego dowolnego bohatera Henryka Sienkiewicza. 

 

III. Uczestnicy konkursu:  

 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej oraz do uczniów 

szkół ponadpodstawowych.  

 

IV.  Termin składania prac - do 28.04.2023 r. (decyduje data wpływu):  

 

Prace należy przesłać pocztą na adres organizatora (Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza, 

ul. Wojsławska 1, 22-425 Grabowiec) z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Literacko - 

Plastyczny „Poszukiwany, poszukiwana…”- List Gończy. Do pracy należy dołączyć 

formularz zgłoszeniowy (w przypadku osób niepełnoletnich podpisany przez 

rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu), który stanowi załącznik do regulaminu. 

 

V. Zasady konkursu   

 

1. Uczestnik konkursu wykonuje pracę z zastosowaniem dowolnej płaskiej formy   

i techniki plastycznej. 

2. Uczestnik konkursu zwięźle, rzeczowo opisuje wybraną postać tak jak  

w prawdziwym liście gończym (same niezbędne informacje). 

3. Pracę należy wykonać w formacie A3. 



4. Praca może być dziełem tylko jednego autora. 

5. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, która nie była wcześniej 

publikowana i nagradzana.  

6. Praca powinna być wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów. 

7. Prace konkursowe przechodzą na własność Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Grabowcu. Autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie 

(art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83)), akceptują warunki 

konkursu oraz wyrażają zgodę na ich bezpłatne publikowanie i powielanie.  

8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

uczestnictwa. 

9. Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę napisaną komputerowo 

zawierającą:   

 imię i nazwisko autora pracy,  

 klasę,  

 nazwę i adres szkoły wraz z adresem email i numerem telefonu,  

 dane nauczyciela pełniącego nadzór artystyczny, 

 imię przedstawionej postaci oraz tytuł książki, której jest bohaterem.  

10. Prace bez dołączonej metryczki lub błędnie opisane nie będą brane pod uwagę.  

12. Każda szkoła może zgłosić max 5 prac. 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową pod adresem: alsioma@wp.pl . 

 

VI. Kryteria oceny:  

 

 pomysłowość w ujęciu tematu,  

 walory artystyczne (z uwzględnieniem estetyki),  

 wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, 

 umiejętność zwięzłego przedstawienia postaci, 

 zgodność z tematyką konkursu. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:  

 

 W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz ewentualne wyróżnienia. 

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni drogą mailową.  

 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. 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

mailto:alsioma@wp.pl

