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Regulaminy konkursów – „Henryk Sienkiewicz - wybitny pisarz i Polak” 

 

I. Adresaci konkursu: 

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół w Sobolewie, uczniowie szkół 

noszących imię Henryka Sienkiewicza oraz uczniowie okolicznych szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół średnich. 

 

Konkursy odbywają się w czterech kategoriach wiekowych, dla których ustalono odrębne cele 

i kryteria. 

* Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sobolewie. 

* W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele ZS w Sobolewie. 

* Konkurs trwa od 9.05.2016 r. do 5.10.2016 r. 

* Uczniowie tegorocznych klas VI SP i III Gimnazjum, którzy wezmą udział w konkursie 

zobowiązani są przesłać prace do 30 czerwca 2016r. – decyduje data stempla pocztowego. 

* Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace z każdej kategorii. 

* Komisja zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych. 

* Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie szkoły www.szkola-sobolew.pl 

w dniu  4.11.2016 r. 

* O wszystkich sytuacjach szczególnych, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, decyduje 

Organizator Konkursu.  

 

Kategorie wiekowe i tematyka konkursów: 

 

- Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

 KONKURS LITERACKI 

Napisz list do H. Sienkiewicza, w którym podzielisz się wrażeniami po przeczytaniu wybranego 

przez siebie utworu jego autorstwa. 

 KONKURS PLASTYCZNY 

Moje ulubione zwierzątko z utworu Henryka Sienkiewicza. 

 

- Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

 KONKURS LITERACKI 

Wyobraź sobie, że H. Sienkiewicz zgubił rękopis utworu “W pustyni i w puszczy”  w momencie, gdy 

Staś Tarkowski strzelał do lwa. Jak mogłyby się potoczyć dalsze losy bohaterów tejże powieści. 

Napisz opowiadanie. 

 KONKURS PLASTYCZNY 

Sporządź ilustrację do wybranego przez siebie utworu H. Sienkiewicza. 

http://www.szkola-sobolew.pl/
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 KONKURS INFORMATYCZNY 

Grafika komputerowa KARTY DO GRY PIOTRUŚ 

 

- Uczniowie klas I-III gimnazjum i szkoły średniej 

 KONKURS LITERACKO-FILMOWY 

Na podstawie sceny/scen z wybranej ekranizacji utworu H. Sienkiewicza, przygotuj jej/ich 

parafrazę w wersji współczesnej. Nagraj film. Całość nie powinna przekraczać 20 minut.  

 KONKURS PLASTYCZNY 

Przygotuj kalendarz na rok 2017r.  opatrzony ilustracjami z wybranych utworów H. Sienkiewicza. 

 KONKURS INFORMATYCZNY 

Zakoduj Henryka Sienkiewicza 

 KONKURS - PLASTYCZNO-ANGIELSKI  

Przygotuj historyjkę obrazkową - komiks- ilustrującą wybrany utwór H. Sienkiewicza (15-20) 

z dialogami w języku angielskim, lub niemieckim, lub rosyjskim 

 

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Organizator: 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. Kościuszki 17, 08-460 Sobolew 

tel. sek. 25/6825679 

podstawowa.sobolew@wp.pl 

gimnazjum.sobolew@wp.pl 

pracownia.sobolew@wp.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:podstawowa.sobolew@wp.pl
mailto:gimnazjum.sobolew@wp.pl
mailto:pracownia.sobolew@wp.pl
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II. REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO – „Henryk Sienkiewicz – wybitny 

pisarz i Polak” 

 

Cele: 

 zachęcenie uczniów do prezentowania własnych umiejętności pisarskich 

 popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży 

 propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni 

 

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

 

Napisz list do H. Sienkiewicza, w którym podzielisz się wrażeniami po przeczytaniu wybranego 

przez siebie utworu jego autorstwa. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 wypełniona i podpisanaprzez każdego uczestnika karta zgłoszeniowa oraz zgoda rodziców 

 imię i nazwisko autora pracy, klasa i szkoła oraz imię i nazwisko nauczyciela 

 praca konkursowa w wersji pisanej - maszynopis formatu A4, czcionka Times New Roman, 

rozmiar 12, interlinia 1,5 (praca nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu) 

 prace należy przesłać do 05.10.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. T. Kościuszki 17 

08-460 Sobolew 

 

Postanowienia: 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie 

naruszenia przez autora dóbr osobistych osób trzecich. 

 Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając prace zgodnie z regulaminem, udzielają 

organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej (np. zorganizowania wystawy 

prac nagrodzonych). Prace nie będą zwracane. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.11.2016r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły: www.szkola-sobolew.pl 

 Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 15.11.2016r. podczas gali finałowej 

obchodów rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. 

 

 

 

http://www.szkola-sobolew.pl/
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III. REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO – „Henryk Sienkiewicz – wybitny 

pisarz i Polak” 

 

Cele: 

 zachęcenie uczniów do prezentowania własnych umiejętności pisarskich 

 popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży 

 propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni 

 

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

 

Wyobraź sobie, że H. Sienkiewicz zgubił rękopis utworu  “W pustyni i w puszczy”  w momencie, 

gdy Staś Tarkowski strzelał do lwa. Jak mogłyby się potoczyć dalsze losy bohaterów tejże 

powieści. Napisz opowiadanie. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 wypełniona i podpisana przez każdego uczestnikakarta zgłoszeniowa oraz zgoda rodziców 

 imię i nazwisko autora pracy, klasa i szkoła oraz imię i nazwisko nauczyciela 

 praca konkursowa w wersji pisanej - maszynopis formatu A4, czcionka Times New Roman, 

rozmiar 12, interlinia 1,5 (praca nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu) 

 prace należy przesłać do 05.10.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. T. Kościuszki 17 

08-460 Sobolew 

 

Postanowienia: 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie 

naruszenia przez autora dóbr osobistych osób trzecich. 

 Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając prace zgodnie z regulaminem udzielają 

organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej (np. zorganizowania wystawy 

prac nagrodzonych). Prace nie będą zwracane. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.11.2016r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły: www.szkola-sobolew.pl 

 Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 15.11.2016r. podczas gali finałowej 

obchodów rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. 

 

 

http://www.szkola-sobolew.pl/
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IV. REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-FILMOWEGO  

        „Henryk Sienkiewicz - wybitny pisarz i Polak” 

Cele: 

 zachęcenie uczniów do prezentowania własnych umiejętności pisarskich, teatralnych, 

filmowych 

 popularyzowanie twórczości literackiej, teatralnej i filmowej dzieci i młodzieży 

 propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni 

 

Uczniowie klas I-III gimnazjum i szkoły średniej 

 

Na podstawie sceny/scen z wybranej ekranizacji utworu H. Sienkiewicza, przygotuj jej/ich 

parafrazę (przeróbka, uwspółcześnienie, np.  języka, stroju; skecz) w wersji współczesnej. Nagraj 

film. Całość nie powinna przekraczać 15 minut.  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa oraz zgoda rodziców 

 imię i nazwisko autora/autorów pracy (nie więcej niż 5 osób), klasa i szkoła oraz imię 

i nazwisko nauczyciela 

 praca konkursowa w wersji elektronicznej - płyta CD/DVD (czas filmu od 5 

minutdo15 minut) 

 Przesyłane filmy powinny być stworzone w jednym z formatów: wmv, mp4, avi 

 ( by była możliwość odtwarzania w Media Player) 

 prace należy przesłać do 05.10.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. T. Kościuszki 17 

08-460 Sobolew 

 

Postanowienia: 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie 

naruszenia przez autora dóbr osobistych osób trzecich. 

 Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając prace zgodnie z regulaminem udzielają 

organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej (np. zorganizowania wystawy 

prac nagrodzonych). Prace nie będą zwracane. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.11.2016r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły: www.szkola-sobolew.pl 

 Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 15.11.2016r. podczas gali finałowej 

obchodów rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. 

http://www.szkola-sobolew.pl/
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V. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  – „Henryk Sienkiewicz – wybitny 

pisarz i Polak” 

 

Cele: 

 

 popularyzacja wiedzy o życiu i  twórczości Henryka Sienkiewicza 

 rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych 

 rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczniów 

 

Uczniowie klas I - III szkoły podstawowej  

 

Moje ulubione zwierzątko z utworu Henryka Sienkiewicza 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 wypełniona i podpisana przez każdego uczestnika karta zgłoszeniowa oraz zgoda rodziców 

 wykonaj pracę plastyczną dowolnego zwierzęcia występującego w utworach Henryka 

Sienkiewicza 

 technika pracy - dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, praca przestrzenna, origami) 

 praca przestrzenna powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem 

 pracę należy opisać trwale metryczką - imię i nazwisko ucznia, opiekuna oraz adres i telefon 

placówki 

 prace należy przesłać do 05.10.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. T. Kościuszki 17 

08-460 Sobolew 

 

Postanowienia: 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie 

naruszenia przez autora dóbr osobistych osób trzecich. 

 Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając prace zgodnie z regulaminem udzielają 

organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej (np. zorganizowania wystawy 

prac nagrodzonych). Prace nie będą zwracane. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.11.2016r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły: www.szkola-sobolew.pl 

 Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 15.11.2016r. podczas gali finałowej 

obchodów rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. 

 

http://www.szkola-sobolew.pl/
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VI. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  – „Henryk Sienkiewicz – wybitny 

pisarz i Polak” 

 

Cele: 

 popularyzacja wiedzy o życiu i  twórczości Henryka Sienkiewicza 

 rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych  

 rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczniów 

 

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

 

Sporządź ilustrację do wybranego przez siebie utworu H. Sienkiewicza. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 wypełniona i podpisana przez każdego uczestnika karta zgłoszeniowa oraz zgoda rodziców 

 praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu 

 technika pracy plastycznej – dowolna np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, 

techniki mieszane 

 rozmiar  pracy - A3  

 praca powinna być opisana na odwrocie - (metryczka - imię i nazwisko ucznia, opiekuna 

oraz adres i telefon placówki) 

 prace należy przesłać do 05.10.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. T. Kościuszki 17 

08-460 Sobolew 

 

Postanowienia: 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie 

naruszenia przez autora dóbr osobistych osób trzecich. 

 Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając prace zgodnie z regulaminem udzielają 

organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej (np. zorganizowania wystawy 

prac nagrodzonych). Prace nie będą zwracane. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.11.2016r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły: www.szkola-sobolew.pl 

 Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 15.11.2016r. podczas gali finałowej 

obchodów rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. 

 

 

http://www.szkola-sobolew.pl/
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VII. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  – „Henryk Sienkiewicz – wybitny 

pisarz i Polak” 

 

Cele: 

 popularyzacja wiedzy o życiu i  twórczości Henryka Sienkiewicza 

 rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych  

 rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczniów 

 

Uczniowie klas I-III gimnazjum i szkoły średniej 

 

Przygotuj kalendarz na rok 2017r.  opatrzony ilustracjami z wybranych utworów H. Sienkiewicza. 

 

Zasady konkursu: 

      • wypełniona i podpisana przez każdego uczestnika karta zgłoszeniowa oraz zgoda rodziców 

 praca powinna zawierać 12 ilustracji zgodnych z miesiącami kalendarzowymi i kolejnymi 

dniami oznaczonymi wg kalendarza na  dany miesiąc roku 2017 

 pracę konkursową należy wykonać jedną dowolna techniką (np. malarstwo, rysunek 

wycinanka, wydzieranka, grafika) 

 wymiary pracy ilustracja -  jeden miesiąc – nie mniejsza niż A4  

 praca powinna zawierać na ostatniej karcie metryczkę (imię i nazwisko ucznia, opiekuna 

oraz adres i telefon placówki ) 

 prace należy przesłać do 05.10.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. T. Kościuszki 17 

08-460 Sobolew 

 

Postanowienia: 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie 

naruszenia przez autora dóbr osobistych osób trzecich. 

 Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając prace zgodnie z regulaminem udzielają 

organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej (np. zorganizowania wystawy 

prac nagrodzonych). Prace nie będą zwracane. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.11.2016r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły: www.szkola-sobolew.pl 

 Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 15.11.2016r. podczas gali finałowej 

obchodów rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. 

 

http://www.szkola-sobolew.pl/
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VIII. REGULAMIN KONKURSUINFORMATYCZNEGO– grafika komputerowa –„Henryk 

Sienkiewicz – wybitny pisarz i Polak” – KARTY DO GRY PIOTRUŚ 

 

Cele: 

 poszerzenie wiedzy na temat twórczości Henryka Sienkiewicza  

 doskonalenie umiejętności posługiwania się edytorem grafiki np. Paint, Gimp.  

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

 

Zasady konkursu: 

 Zestaw konkursowy powinien zawierać 3 pary kart do gry Piotruś i rewers. Karty w parach, 

powinny jednoznacznie kojarzyć się ze sobą. 

 Uczniowie zapisują projekt kart w jednym z formatów: .bmp, .jpg lub .png. 

 Uczestnik wykonuje pracę samodzielnie, według własnego pomysłu, w obrębie programu 

graficznego.  

 Projekt dotyczy wyłącznie utworów Henryka Sienkiewicza. 

 Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko autora oraz numer karty. 

 Prace należy przesłać pocztą mailową (w temacie podany autor i nazwa szkoły) na adres: 

pracownia.sobolew@wp.pl lub na dowolnym nośniku pamięci w terminie do 05.10.2016r. 

(liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. T. Kościuszki 17 

08-460 Sobolew 

 

 Nadesłane prace nie będą zwracane. 

 Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane, publikowane i nie mogą naruszać 

praw autorskich osób trzecich. 

 Obowiązuje karta zgłoszenia oraz zgoda rodziców. Uczestnik konkursu wypełnia kartę 

zgłoszenia, w której umieszcza najważniejsze informacje dotyczące pracy: autor, tytuł, 

nauczyciel-opiekun, dane szkoły. Karta musi być dołączona do nośnika, na którym zapisany 

jest projekt. 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych 

osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 

133, poz. 833, z późn. zm.) 

 W konkursie nie będą uwzględniane prace, które nie spełniają warunków niniejszego 

Regulaminu. 
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Ocena projektów konkursowych 

 Ocenie podlegać będzie: 

 oryginalność projektu, 

 estetyka grafiki,   

 poprawność merytoryczna dotycząca utworów Henryka Sienkiewicza 

 walory edukacyjne, ogólne wrażenie estetyczne i wizualne. 

 Nagrodzone zostaną trzy najlepsze zestawy prac. 

 Komisja zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie szkoły www.szkola-sobolew.pl 

w dniu  4.11.2016 r. 

 Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 15.11.2016r. podczas gali finałowej 

obchodów rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. 

 O wszystkich sytuacjach szczególnych, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, 

decyduje Organizator Konkursu. 
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Zespół Szkół w Sobolewie – konkurs „Henryk Sienkiewicz – wybitny pisarz i Polak” –  2016r. 

 
 

11 
 

IX. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-ANGIELSKIEGO  – 

„Henryk Sienkiewicz – wybitny pisarz i Polak” 

 

Cele: 

 zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej  

 stworzenie okazji do wykorzystania zdolności plastycznych i umiejętności językowych 

w praktyce. 

 popularyzowanie twórczości plastycznej, literackiej w języku obcym. 

 

Uczniowie klas I-III gimnazjum i szkoły średniej 

 

Przygotuj historyjkę obrazkową – komiks – ilustrującą wybrany utwór H. Sienkiewicza                

(15-20 obrazków ) z dialogami w języku angielskim, lub niemieckim, lub rosyjskim. 

 

Zasady konkursu: 

- Wypełniona i podpisana przez każdego uczestnika karta zgłoszeniowa oraz zgoda rodziców. 

- Uczniowie (indywidualnie lub w grupach nie więcej niż 5 - osób ) przygotowują historyjkę 

obrazkową, w formie komiksu, ilustrującą wybrany utwór H. Sienkiewicza. Historyjka musi 

zawierać krótkie dialogi wyłącznie w języku angielskim, lub niemieckim, lub rosyjskim 

- Prace powinny zawierać nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 ilustracji prezentujących wybrane 

sceny ilustrowanej powieści. 

- Dialogi powinny być wymyślone w oparciu o wybraną książkę a nie tłumaczone bezpośrednio 

z książki. 

- Dialogi nie mogą zawierać obraźliwych treści i niecenzuralnych słów. Prezentowane rysunki nie 

mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady 

dobrego wychowania, kultury osobistej lub naruszających godność człowieka. 

- Format i technika wykonania prac jest dowolna. 

- Praca powinna zawierać na ostatniej karcie metryczkę (imię i nazwisko ucznia/uczniów, opiekuna 

oraz adres i telefon placówki ) 

- Prace należy przesłać do 05.10.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. T. Kościuszki 17 

08-460 Sobolew 
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Postanowienia: 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie 

naruszenia przez autora dóbr osobistych osób trzecich. 

 Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając prace zgodnie z regulaminem udzielają 

organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej (np. zorganizowania wystawy 

prac nagrodzonych). Prace nie będą zwracane. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.11.2016r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły: www.szkola-sobolew.pl 

 Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 15.11.2016r. podczas gali finałowej 

obchodów rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szkola-sobolew.pl/
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X. REGULAMIN KONKURSUINFORMATYCZNEGO –„Henryk Sienkiewicz – wybitny 

pisarz i Polak” – „Zakoduj Henryka Sienkiewicza” 

 

Cele: 

 zachęcenie uczniów do programowania w środowisku Scratch 

 rozwijanie zainteresowań postacią Henryka Sienkiewicza i jego twórczością. 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum 

 

Zasady konkursu:  

 Uczestnik wykonuje pracę samodzielnie, według własnego pomysłu. 

 Projekt ma dotyczyć zagadnień związanych z życiem i/lub utworami Henryka Sienkiewicza 

przedstawionymi w formie gry, historyjki lub animacji. 

 Wszystkie materiały wykorzystane w projekcie (fotografie, rysunki, dźwięki) muszą 

pochodzić ze źródeł z zachowaniem prawa autorskiego (np. biblioteki dostępnej 

w programie Scratch lub muszą zostać wykonane własnoręcznie w obrębie programu albo 

do niego zaimportowane z własnych zasobów lub strony szkoły uczestnika). 

 Uczniowie przygotowują projekt w formacie środowiska Scratch (.sb lub sb2). 

 Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko autora. 

 Prace należy przesłać pocztą mailową (w temacie podany autor i nazwa szkoły) na adres: 

pracownia.sobolew@wp.pl lub na dowolnym nośniku pamięci w terminie do 05.10.2016r. 

(liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Zespół Szkół w Sobolewie 

ul. T. Kościuszki 17 

08-460 Sobolew 

 

 Nadesłane prace nie będą zwracane. 

 Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane, publikowane i nie mogą naruszać 

praw autorskich osób trzecich. 

 Obowiązuje karta zgłoszenia oraz zgoda rodziców. Uczestnik konkursu wypełnia kartę 

zgłoszenia, w której umieszcza najważniejsze informacje dotyczące jego pracy: autor, tytuł, 

instrukcja/opis, nauczyciel, dane szkoły. Karta musi być dołączona do nośnika na którym 

zapisany jest projekt. 

 Osoby oddające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) 
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 W konkursie nie będą uwzględniane prace nie spełniające warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 

Ocena projektów konkursowych: 

 Ocenie podlegać będzie: 

 Oryginalność projektu, 

 Estetyka grafiki, 

 Zaawansowanie skryptów, 

 Poprawność merytoryczna treści dotyczących Henryka Sienkiewicza. 

 Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. 

 Komisja zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie szkoły www.szkola-sobolew.pl 

w dniu  4.11.2016 r. 

 Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 15.11.2016r. podczas gali finałowej 

obchodów rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. 

 O wszystkich sytuacjach szczególnych nie uwzględnionych w regulaminie decyduje 

Organizator Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szkola-sobolew.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU LITERACKO-FILMOWEGO I-III GIMNAZJUM 

I SZKÓŁ  ŚREDNICH 
 

 

 

 

Dane szkoły  

Pełna nazwa: 

Adres:  

Poczta: _____________  Kod pocztowy: __-___  

Telefon: (__) ___ __ __  Tel. kom: ___ ___ ___ 

Adres e-mail:  

 

Opiekun konkursu 

Imię:   

Nazwisko  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:   

 

 

 

Autor (autorzy) pracy: 

1. _________________________________ Klasa  
 
2. _________________________________ Klasa  

 
3. _________________________________ Klasa  

 
4. _________________________________ Klasa  

 
5. _________________________________ Klasa  

Tytuł filmu:  

Opis sceny:  

 

 

 
Oświadczenie: 

Autor pracy konkursowej oświadcza, że został mu doręczony regulamin konkursu „Henryk Sienkiewicz – 
wybitny pisarz i Polak”– zapoznał się z jego postanowieniami, które w całości akceptuje i przenosi prawa 
do pracy konkursowej na Zespół Szkół w Sobolewie zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
 
                                                                                                                      Podpis:  
                                                                                      ……………………………………………….. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU LITERACKIEGO I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

 

 

Dane szkoły  

Pełna nazwa: 

Adres:  

Poczta: _____________  Kod pocztowy: __-___  

Telefon: (__) ___ __ __  Tel. kom: ___ ___ ___ 

Adres e-mail:  

 

Opiekun konkursu 

Imię:   

Nazwisko  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:   

Autor pracy:  
1. _________________________________ Klasa _____  
 

Uwagi   

 

Oświadczenie: 
Autor pracy konkursowej oświadcza, że został mu doręczony regulamin konkursu „Henryk Sienkiewicz - 
wybitny pisarz i Polak” - zapoznał się z jego postanowieniami, które w całości akceptuje i przenosi prawa 
do pracy konkursowej na Zespół Szkół w Sobolewie zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
 
                                                                                                                      Podpis:  
 

……………………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU LITERACKIEGO IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

 

 

Dane szkoły  

Pełna nazwa: 

Adres:  

Poczta: _____________  Kod pocztowy: __-___  

Telefon: (__) ___ __ __  Tel. kom: ___ ___ ___ 

Adres e-mail:  

 

Opiekun konkursu 

Imię:   

Nazwisko  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:   

Autor pracy:  
1. _________________________________ Klasa _____  
 

Uwagi   

 

Oświadczenie: 
Autor pracy konkursowej oświadcza, że został mu doręczony regulamin konkursu „Henryk Sienkiewicz - 
wybitny pisarz i Polak” - zapoznał się z jego postanowieniami, które w całości akceptuje i przenosi prawa 
do pracy konkursowej na Zespół Szkół w Sobolewie zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
 
                                                                                                                      Podpis:  
 

……………………………………………………….. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU INFORMATYCZNEGO- „Karty do gry Piotruś” – 

grafika komputerowa  

- dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

 

 

 

 

Dane szkoły  

Pełna nazwa: 

Adres:  

Poczta: _____________  Kod pocztowy: __-___  

Telefon: (__) ___ __ __  Tel. kom: ___ ___ ___ 

Adres e-mail:  

 

Opiekun konkursu 

Imię:   

Nazwisko  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:   

Autor pracy:  
1. _________________________________ Klasa _____  
 

Uwagi   

 

Oświadczenie: 
Autor pracy konkursowej oświadcza, że został mu doręczony regulamin konkursu „Henryk Sienkiewicz - 
wybitny pisarz i Polak” - zapoznał się z jego postanowieniami, które w całości akceptuje i przenosi prawa 
do pracy konkursowej na Zespół Szkół w Sobolewie zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
 
                                                                                                                      Podpis:  
 

……………………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSUINFORMATYCZNEGO–

„Zakoduj Henryka Sienkiewicza”– dla uczniów klas I-III gimnazjum 
 

 

 

 

Dane szkoły  

Pełna nazwa: 

Adres:  

Poczta: _____________  Kod pocztowy: __-___  

Telefon: (__) ___ __ __  Tel. kom.: ___ ___ ___ 

Adres e-mail:  

 

Opiekun konkursu 

Imię:   

Nazwisko  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:   

Autor pracy:  
1. _________________________________ Klasa _____  
 

Tytuł pracy: 
 

 

Instrukcja/krótki opis:  

 

 

 

Uwagi   

 

Oświadczenie: 
Autor pracy konkursowej oświadcza, że został mu doręczony regulamin konkursu „Henryk Sienkiewicz - 
wybitny pisarz i Polak” - zapoznał się z jego postanowieniami, które w całości akceptuje i przenosi prawa 
do pracy konkursowej na Zespół Szkół w Sobolewie zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
 
                                                                                                                      Podpis:  

……………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU plastycznego   
„Moje ulubione zwierzątko” 

- dla uczniów klas I-III -Szkoła Podstawowa 
 

 

 

 

Dane szkoły  

Pełna nazwa: 

Adres:  

Poczta: _____________  Kod pocztowy: __-___  

Telefon: (__) ___ __ __  Tel. kom: ___ ___ ___ 

Adres e-mail:  

 

Opiekun konkursu 

Imię:   

Nazwisko  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:   

Autor pracy:  
1. _________________________________ Klasa _____  
 

Tytuł pracy: 
 

 

Instrukcja/krótki opis: 
 

 

Uwagi   

 
Oświadczenie: 
Autor pracy konkursowej oświadcza, że został mu doręczony regulamin konkursu „Henryk Sienkiewicz - 
wybitny pisarz i Polak” - zapoznał się z jego postanowieniami, które w całości akceptuje i przenosi prawa 
do pracy konkursowej na Zespół Szkół w Sobolewie zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
 
                                                                                                  Podpis autora pracy 

 
                           
                                                                                        …………………………………………………. 



Zespół Szkół w Sobolewie – konkurs „Henryk Sienkiewicz – wybitny pisarz i Polak” –  2016r. 

 
 

21 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU plastycznego - 

„Ilustracja do wybranego utworu H. Sienkiewicza”- dla uczniów klas IV-VI 
 

 

 

 

Dane szkoły  

Pełna nazwa: 

Adres:  

Poczta: _____________  Kod pocztowy: __-___  

Telefon: (__) ___ __ __  Tel. kom: ___ ___ ___ 

Adres e-mail:  

 

Opiekun konkursu 

Imię:   

Nazwisko  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:   

Autor pracy:  
1. _________________________________ Klasa _____  
 

Tytuł pracy: 
 

 

Instrukcja/krótki opis: 
 

 

 

 

Uwagi   

 
Oświadczenie: 
Autor pracy konkursowej oświadcza, że został mu doręczony regulamin konkursu „Henryk Sienkiewicz - 
wybitny pisarz i Polak” - zapoznał się z jego postanowieniami, które w całości akceptuje i przenosi prawa 
do pracy konkursowej na Zespół Szkół w Sobolewie zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
 
                                                                                                  Podpis autora pracy 
                                                                           …………………………………………………. 



Zespół Szkół w Sobolewie – konkurs „Henryk Sienkiewicz – wybitny pisarz i Polak” –  2016r. 

 
 

22 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU plastycznego   
„Kalendarz 2017”- dla uczniów gimnazjum/szkoła średnia 

 

 

 

 

Dane szkoły  

Pełna nazwa: 

Adres:  

Poczta: _____________  Kod pocztowy: __-___  

Telefon: (__) ___ __ __  Tel. Kom: ___ ___ ___ 

Adres e-mail:  

 

Opiekun konkursu 

Imię:   

Nazwisko  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:   

Autor pracy:  
1. _________________________________ Klasa _____  
 

Tytuł pracy: 
 

 

Instrukcja/krótki opis: 
 

 

 

Uwagi   

 

Oświadczenie: 
Autor pracy konkursowej oświadcza, że został mu doręczony regulamin konkursu „Henryk Sienkiewicz - 
wybitny pisarz i Polak” - zapoznał się z jego postanowieniami, które w całości akceptuje i przenosi prawa 
do pracy konkursowej na Zespół Szkół w Sobolewie zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
 
                                                                                                  Podpis autora pracy 
                                                                           …………………………………………………. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU PLASTYCZNO-ANGIELSKIEGO 

 

 

 

Dane szkoły  

Pełna nazwa: 

Adres:  

Poczta: _____________  Kod pocztowy: __-___  

Telefon: (__) ___ __ __  Tel. Kom: ___ ___ ___ 

Adres e-mail:  

 

Opiekun konkursu 

Imię:   

Nazwisko  

Adres e-mail:  

Telefon kontaktowy:   

 
 
 
 
 
 
Autor (autorzy) pracy: 

 
1. _________________________________ Klasa  
 
2. _________________________________ Klasa  

 
3. _________________________________ Klasa  

 
4. _________________________________ Klasa  

 
5. _________________________________ Klasa 
 

Uwagi   

 

Oświadczenie: 
Autor pracy konkursowej oświadcza, że został mu doręczony regulamin konkursu „Henryk Sienkiewicz - 
wybitny pisarz i Polak” - zapoznał się z jego postanowieniami, które w całości akceptuje i przenosi prawa 
do pracy konkursowej na Zespół Szkół w Sobolewie zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
 
                                                                                                                      Podpis:  

………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE 

„Henryk Sienkiewicz - wybitny pisarz i Polak?” 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................... 

 (imię i nazwisko) 

 

w  Konkursie „Henryk Sienkiewicz - wybitny pisarz i Polak”. 

 

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka 

(imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z 

organizacji konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych  (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.). 

 

3.   Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń. 

 

 

............................................................................................ 

Miejscowość i data 

 

............................................................................................ 

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


