
 

REGULAMIN XIV WOJEWÓDZKIEGO  

    KONKURSU SIENKIEWICZOWSKIEGO 

             „Sienkiewicz słowem malowany” 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału      

           w  XIV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE SIENKIEWICZOWSKIM 

 „SIENKIEWICZ SŁOWEM MALOWANY” 

 

Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku           

Osoby koordynujące:  Elżbieta Fijałkowska, Karolina Woszczewska 

Adresat:  Uczniowie klas 4-8 z terenu województwa pomorskiego  

Postanowienia ogólne: 
 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku, zwana dalej 
Organizatorem. 
 
I. Cele konkursu: 

• Popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza. 

• Wyzwalanie twórczej aktywności młodzieży, przeżyć artystycznych, wrażliwości. 

• Kultywowanie i propagowanie piękna języka ojczystego. 

• Pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej uczniów. 

• Rozwijanie i kształcenie wyobraźni. 

  
II. Zasady konkursu: 

1. Każdy uczestnik pisze pracę literacką na jeden z podanych tematów : 

Zadanie (do wyboru) 

1. Zredaguj przemówienie, którego  motto stanowią słowa Henryka Sienkiewicza : „Gdy się ktoś zaczyta, 

zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie   – w każdym razie 

wygra”. Przekonaj odbiorców, że czytanie jest niezwykłą przygodą dla osób w każdym wieku.  

2. Napisz opowiadanie o podróży, jaką odbyłeś z wybranym bohaterem noweli lub powieści  Henryka 

Sienkiewicza. 

3. Stwórz wiersz zainspirowany słowami mistrza Sienkiewicza: „Szczęście jest zawsze tam, gdzie je 
człowiek widzi...” . 

 III. Kryteria oceny prac: 

• zgodność z tematem 
 • oryginalność  
• bogactwo językowe  
• poprawność stylistyczna i językowa 



IV. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 30 listopada 2020 roku maila z wypełnioną                  
kartą zgłoszenia do konkursu (skan) oraz pracy konkursowej w wersji elektronicznej. 
 
Wersje  elektroniczne prac uczniów należy przesłać w jednej wiadomości na adres: 
 literackisienkiewicz@gmail.com, w temacie wiadomości wpisując: Konkurs Literacki, nazwa szkoły. 
 Prace uczniów powinny być zamieszczone w tej wiadomości w postaci załączników opatrzonych imieniem                   
i nazwiskiem autora pracy. 
 
 Każdy Uczestnik może nadesłać jeden utwór. 
 
 Prace należy wysłać do 30 listopada 2020 r.   

 

UWAGA! KAŻDA SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ DO KONKURSU maksymalnie 3 PRACE. 
 

Postanowienia ogólne: 

1.  Oceny zgłoszonych prac i wyłonienia laureatów dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. 

2.   Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

• posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

• praca konkursowa nie była wcześniej publikowana i nagradzana 

3. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu oraz weryfikacji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

6. Dane nagrodzonych, nauczycieli i szkół biorących udział w konkursie będą opublikowane  na stronie 
internetowej organizatora: www.sp1slupsk.pl 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w styczniu 2021 r.  Wyniki zostaną podane na stronie internetowej 

www.sp1slupsk.pl. Zwycięskie  szkoły zostaną poinformowane drogą elektroniczną  o wynikach.  

8.  Nadesłane prace konkursowe pozostają w dyspozycji organizatora, nie będą zwracane ich autorom. 

9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

10.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmian  terminu trwania konkursu lub jego 
rozstrzygnięcia. 
 
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) – RODO. 
 

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać na adres mailowy: literackisienkiewicz@gmail.com 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

Ochrona danych osobowych: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku, ul. Lutosławskiego 23. 

http://sp1slupsk.pl/


2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 
następujących danych osobowych należących do kategorii danych  zwykłych: imię, nazwisko, szkoła, e-mail. 

3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikacje swoich danych osobowych (imię i nazwisko) 
oraz umieszczenie tej informacji w mediach i internecie. 

5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu                      
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją 
konkursu. 

6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo                
do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad Regulaminu.  
 

 
Organizatorzy 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

                    pieczęć szkoły 



 

Karta  zgłoszenia ucznia do  

XIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU SIENKIEWICZOWSKIEGO 

„Sienkiewicz słowem malowany” 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia ............................................................................, 

 

2. Tytuł pracy: ..............................................................................................................................., 

 
3. Klasa ................., 

 

DANE SZKOŁY/PLACÓWKI nazwa i adres  szkoły/placówki:  

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

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

telefon szkoły/placówki: ...........................................................................................  

e-mail szkoły/placówki: ............................................................................................  

DANE KONTAKTOWE NAUCZYCIELA imię i nazwisko:  

 

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

 

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu.  

Wyrażam zgodę na  udział w konkursie mojego dziecka ………………………………………………………… 
oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu a także publikację prac na 
potrzeby konkursu.  

 

 

 

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

     Podpis rodzica/prawnego opiekuna                           Podpis i pieczęć dyrektora szkoły                        

 

 

 


