
Regulamin 

Międzyszkolnego Konkursu Multimedialnego 

 „Współczesny news z Henrykiem Sienkiewiczem w roli głównej″ 

 

Organizator konkursu: 

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

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

1. Cele konkursu: 

 Przybliżenie uczniom postaci Henryka Sienkiewicza. 

 Promowanie twórczości Henryka Sienkiewicza. 

 Zachęcanie uczniów do inwencji twórczej. 

 Rozwijanie zainteresowań technologią informacyjną (tworzeniem filmów). 

2. Regulamin konkursu: 

§1 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

§2 

Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie współczesnego newsa „telewizyjnego” (max 1 

minuta) z Henrykiem Sienkiewiczem w roli głównej. News powinien zawierać informację  

o jakimś wydarzeniu, które nawiązywałoby do Henryka Sienkiewicza. Wszystko zależy od 

tego, gdzie zaprowadzi uczestników ich wyobraźnia. Może to być news przedstawiony w studiu 

telewizyjnym jak również przedstawiony w terenie przez reportera. 

§3 

Uczestnicy konkursu przygotowują news, który zawiera następujące informacje  

o wydarzeniu: 

- czego dotyczy wydarzenie? 

- kiedy i gdzie miało miejsce? 

- kto w nim uczestniczył? 

Filmiki należy koniecznie nagrywać (np. telefonem) w pozycji poziomej!   

§4 

W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 

jedną pracę. Każda szkoła może zgłosić do konkursu max. 5 prac w każdej kategorii wiekowej. 

Prace powinny być zapisane na płycie DVD/CD w formacie mp3/mp4. Płyty DVD/CD 



powinny być opisane metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres 

szkoły oraz nazwisko opiekuna i jego telefon kontaktowy.  

§5 

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 Multimedialny „Współczesny news z Henrykiem 

Sienkiewiczem w roli głównej″. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy  

(w przypadku osób niepełnoletnich podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika 

konkursu), który stanowi załącznik do regulaminu. 

§6 

Prace będzie oceniało jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza 

w Grabowcu. Werdykt jury jest ostateczny. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe 

oraz dyplomy. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria - klasy IV – VI 

II kategoria - klasy VII – VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. 

§7 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 maja 2023 r. w Zespole 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, podczas obchodów 25 - lecia nadania imienia 

zespołowi. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną poinformowane przez organizatora  

mailowo. 

§8 

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

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

zgodą na publikacje danych osobowych (np. lista laureatów) i zamieszczenie filmików na 

stronie internetowej lub w lokalnej prasie. 

§9 

Informacji o konkursie udziela pani Beata Jaworska pod adresem e-mail: 

beatajaworska05@wp.pl.  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

mailto:beatajaworska05@wp.pl

