
 
 

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 plastycznego  

Cele: 

- zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza, 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej, pasji, wyobraźni, 

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 

- popularyzacja czytelnictwa jako alternatywy wobec mediów społecznościowych. 

 

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: 

 

- uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej: 

 

Gramy z Sienkiewiczem – gra planszowa na podstawie powieści W pustyni w puszczy. 

 

-  uczniowie wygaszanych klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych: 

 

Mural z Sienkiewiczem – projekt murala (wielkoformatowego obrazu na fasadzie budynku) 

związanego tematycznie z sylwetką pisarza lub bohaterami jego dzieł.  

 

 

 



 

 

Forma konkursu: 

 

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy w płaskiej formie plastycznej,  

w formacie A3 (blok techniczny) w technice malarskiej lub rysunkowej (np. akryl, akwarela, 

kredka), (dotyczy gry planszowej i murala). Grę przygotować mogą zespoły 2-osobowe. 

Gra planszowa powinna zwierać: planszę, zasady gry. Czas gry nie powinien przekraczać 

godziny lekcyjnej- 45 min. Maksymalna ilość graczy – 4 osoby. 

 

Zasady konkursu: 

 

1. Każda zgłoszona szkoła może przesłać dwie prace. 

 

2. Prace nie powinny być prezentowane wcześniej w żadnym innym konkursie.  

Nie mogą być powielaniem istniejących projektów. 

 

3. Pracę należy opatrzyć pseudonimem uczestnika oraz informacją o kategorii wiekowej.  

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

zgłoszeniową.  

 

4. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia, w której umieszcza 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. 

 

5. Nadesłane projekty nie będą zwracane autorom. 

 

6. Ocenie podlegać będą prace spełniające warunki niniejszego Regulaminu.  

 

7. Najlepszy projekt murala może liczyć na ewentualną realizację przez szkołę. 

 

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 plastyczny - 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 pracy z tematyką konkursu, 

- oryginalność pomysłu, 

- estetyka, 

- walory edukacyjne i wizualne. 

 

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. 


