
„Henryk Sienkiewicz jest naszym Patronem” 

 
konkurs plastyczny                                                                                                                                  

dla uczniów  Szkoły Podstawowej  w Tereszpolu-Kukiełkach 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Cel konkursu 

• propagowanie twórczości pisarza w związku z obchodzonym Rokiem Henryka 

Sienkiewicza  w 170 r. urodzin i 100 r. śmierci. 

• kształtowanie uczuć patriotycznych oraz przypomnienie chlubnych kart historii        

w powieściach H. Sienkiewicza. 

• rozwijanie wrażliwości estetycznych, wyobraźni i ekspresji plastycznej 

 

Organizatorzy 

Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy Tereszpol we współpracy                

ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach. 

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI 

2. Prace oceniane będą w 2 kategoriach: klasa I-III i klasa IV-VI 

3. W ramach konkursu uczniowie przygotują: 

  pracę plastyczną na podstawie utworu Sienkiewicza (dowolne techniki malarskie, 

rysunkowe, kolaż, wydzieranka oraz techniki mieszane). Format pracy  A-4 lub A-3.                  

Prace powinny być inspirowane twórczością Henryka Sienkiewicza. Oceniana będzie 

samodzielność  oraz walory artystyczne i estetyczne. 

4. Jeden uczeń może przygotować maksymalnie 2 prace. Na odwrocie każdej pracy należy 

wpisać następujące dane: imię i nazwisko, klasa, tytuł pracy oraz  jaki utwór literacki H. 

Sienkiewicza był inspiracją pracy plastycznej. 

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol do                      

7 października 2016 r.   Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11 października 2016r. na stronie internetowej 

Biblioteki http://tereszpol.pl/biblioteka-gminna. 

7. Nagrody 

Dla laureatów konkursu (miejsca I-III i wyróżnienia) przewidziane są nagrody książkowe 

oraz dyplomy.   

 

http://tereszpol.pl/biblioteka-gminna


8. Postanowienia końcowe 

Przez zgłoszenie pracy na konkurs, autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa 

autorskie, art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 1994 nr 24, poz.83)wraz z póź. 

zmianami. Jednocześnie akceptują warunki Regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na 

bezpłatne eksponowanie, publikowanie, powielanie prac oraz udostępnianie danych 

osobowych i wizerunku Uczestnika na potrzeby prowadzonego konkursu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Bibliotece Publicznej Gminy Tereszpol,  ul. Długa 

236a, 23-407 Tereszpol-Zaorenda;  tel. 84 6876044; e-mail: biblioteka_ter@wp.pl ; strona 

internetowa: http://tereszpol.pl/biblioteka-gminna. 
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