
 
 

Zespół Szkół Budowlnych i Odzieżowych 

im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie 

ul. Bałdowska 19 

tel./fax: 58 531 05 66 

e-mail: zsbio@wp.pl 

 

XXVI Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich 

 

Regulamin konkursu literackiego 

  

Cele: 

- zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza, 

- popularyzacja dzieł pisarza, 

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 

- popularyzacja czytelnictwa jako alternatywy wobec mediów społecznościowych, 

- rozwijanie uzdolnień literackich  

 

Organizator: 

Zespół Szkół Budowlnych i Odzieżowych 

im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie 

ul. Bałdowska 19 

tel./fax : 58 531 05 66 

www.zsbio.tcz.pl 

 

Adresaci: 

Uczniowie szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza z całej Polski. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest obecność delegacji szkoły w XXVI Ogólnopolskim Zlocie 

Szkół Sienkiewiczowskich. 

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych, dla których ustalono odrębne 

formy literackie: 

 

- uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej: 

 

1. Gdyby Staś i Nel podróżowali dzisiaj… 

    Napisz opowiadanie z elementami fantastyki. 

 

2. Śpiewamy o Sienkiewiczu.  Napisz tekst piosenki tematycznie związanej z sylwetką 

Henryka Sienkiewicza lub bohaterami jego dzieł. 



 

-  uczniowie wygaszanych klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych: 

 

1. Quo vadis człowieku XXI wieku? – czasy Henryka Sienkiewicza a współczesna 

rzeczywistość (problemy końca XIX wieku a  problemy dzisiejszego świata). 

 

2. Etos rycerski dawniej i dziś – bohaterowie Sienkiewicza a współczesność. 

 

 

Zasady konkursu dla szkół wszystkich poziomów: 

 

1. Każda zgłoszona szkoła może przesłać dwie prace. 

 

2. Tekst powinien być wydrukowany w 2 egzemplarzach i zapisany na płycie CD lub DVD  

w programie Microsoft Office Word w celu przygotowania ewentualnej publikacji. 

 

3. Na jednej płycie należy umieścić pracę jednego uczestnika. 

 

4. Wypracowanie lub słowa piosenki powinny być zapisane czcionką Times New Roman, 

rozmiar 12, interlinia – 1,5, margines górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm. 

 

5. Wielkość wypracowania nie powinna przekroczyć dwóch stron formatu A4. 

Piosenka powinna składać się z dwóch zwrotek i refrenu ( nie należy dołączać podkładu 

muzycznego). Jury zastrzega sobie możliwość dobrania melodii do przesłanego tekstu.  

 

6. Tekst należy opatrzyć pseudonimem uczestnika oraz informacją o kategorii wiekowej.  

W zaklejonej kopercie, z takim samym pseudonimem, trzeba umieścić obowiązkową kartę 

zgłoszeniową.  

 

7. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia, w której zamieszcza informacje dotyczące pracy: 

nazwę konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę 

rodziców (ewentualnie prawnych opiekunów).  

Karta musi być dołączona do pracy i nośnika, na którym zostanie ona zapisana. 

 

8. Tekst nie powinien być prezentowany wcześniej w żadnym innym konkursie.  

Nie może być powielaniem istniejących projektów. 

 

9. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. 

 

10. Ocenie podlegać będą teksty spełniające warunki niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 

 



 

Terminy: 

 

1. Prace należy przesłać do 30 marca 2018 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

 

Zespół Szkół Budowlnych i Odzieżowych 

im. Henryka Sienkiewicza  

ul. Bałdowska 19 

83-110 Tczew 

z dopiskiem „Konkurs literacki - ZLOT” 

 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły:  

     www.zsbio.tcz.pl do 30 maja 2018. 

 

3. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas  

    Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich. 

 

 

Ocena prac: 

 

- zgodność tekstu z tematyką konkursu, 

- twórczy charakter wypracowania lub piosenki, 

- bogactwo języka, oryginalność kompozycji i narracji, 

- poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna, 

- estetyka pracy. 

 

Nagrody:  

 

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsca                     

oraz  ewentualne wyróżnienia.  

2. Decyzja jury jest ostateczna. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 


