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„Rok Henryka Sienkiewicza w twórczości dzieci i młodzieży”  

Rok 2016 ogłoszono Rokiem Henryka Sienkiewicza. Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Filia w Tczewie włączając się w obchody 

Roku Henryka Sienkiewicza ogłasza konkurs plastyczny dla wszystkich  szkół 

z Tczewa i powiatu.  

 

Cele konkursu: 

• Pogłębienie wiedzy dotyczącej życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. 

• Rozwijanie kreatywności, uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości artystycznej. 

• Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.  

• Prezentacja dokonań uczniów na forum międzyszkolnym. 

Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, 

Filia w Tczewie. 

Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich szkół. 

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 

- przedszkola: 

Baśniowy świat Henryka Sienkiewicza. 

- szkoła podstawowa: 

Podróże z Henrykiem Sienkiewiczem (baśnie, legendy, geografia, historia). 

- gimnazjum: 

Historia w twórczości Henryka Sienkiewicza. 

- szkoła ponadgimnazjalna: 

Twórczość Henryka Sienkiewicza. 
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy w dowolnym formacie i 

technice. Jeśli będą to prace przestrzenne, należy odpowiednio zabezpieczyć. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podpisanie oświadczenia autora  

w formularzu karty zgłoszenia pracy, znajdującym się w załączniku do regulaminu. 

3. Praca konkursowa powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną, zawierającą 

następujące dane: 

       Imię i nazwisko, klasa, adres i telefon szkoły (jeżeli praca wykonana jest  

pod kierunkiem – nazwisko nauczyciela/opiekuna). 

4. Prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia do konkursu, należy przesłać do 12 maja 2016r. 

(decyduje data stempla pocztowego). 

Prace należy przesłać na adres: 

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU 

FILIA W TCZEWIE 

 ul. Gdańska 2 A, 83-110 Tczew 

Z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”  

Tel.  58 531 04 70 

5.  Oceny zgłoszonych prac i wyłonienia laureatów dokona komisja konkursowa powołana 

przez Organizatora. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej      

        http://pbw.gda.pl/filia-tczew/ 

7.  Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 20 maja 2016r. w Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku,  Filia w Tczewie, ul. Gdańska 2A 

8.  Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane ich 

autorom. 

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

 

                                             Zapraszamy do udziału w konkursie! 
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„Rok Henryka Sienkiewicza w twórczości dzieci i młodzieży”  

Karta zgłoszenia na konkurs  

Szkoła 

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

adres i tel. placówki (w tym kontakt mailowy)* ……………………………………………………………………….. 

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

  Pieczątka  szkoły 

 

• ............................................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko ucznia*, klasa, tytuł/y prac*)  

• ............................................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko ucznia*, klasa)   

• ............................................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko ucznia*, klasa) 

 

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna* 

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

telefon nauczyciela/opiekuna ………………………………………………………………………………….. 

e-mail nauczyciela/opiekuna* ………………………………………………………………………………… 

podpis osoby zgłaszającej 

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

data zgłoszenia 

…................................................................................................................................ 
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*ZAZNACZONE POLA PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB DRUKOWANYMI LITERAMI  


