
Z okazji Dnia Książki 
Gimnazjum nr 22 im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Częstochowie 

serdecznie zaprasza do udziału 

 w II Powiatowym Konkursie Czytelniczo – Plastycznym 

„Czytam i rysuję” 
 

pt. „Bohater z kart powieści Henryka Sienkiewicza” 

 
Cele konkursu: 

• Zachęcanie dzieci do obcowania z literaturą 

• Rozwijanie uzdolnień plastycznych 

• Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni uczniów 

• Upamiętnienie patrona roku 2016 – Henryka Sienkiewicza 

 

Regulamin 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI oraz I – III gimnazjum. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  inspirowanej powieścią 

Henryka Sienkiewicza pt.”W pustyni i w puszczy” lub „Krzyżacy”. 

Uczestnicy konkursu wykonują prace na podstawie powieści w zależności od wieku: 

uczniowie z klas V i VI  - „W pustyni i w puszczy” 

uczniowie klas I i II gimnazjum - „W pustyni i w puszczy” lub „Krzyżacy” 

uczniowie klas III gimnazjum - „Krzyżacy” 

3. Technika prac dowolna, format  A – 3, praca indywidualna 

4. Komisja wybierze najlepsze prace oceniając zgodność pracy z tematem konkursu, estetykę, 

wyobraźnię, oryginalność. 

5. Każda placówka może zgłosić maksimum 5 prac, które należy dostarczyć do 13.05.2016 

roku. 

6. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę: imię i nazwisko, szkoła, opiekun, kontakt 

telefoniczny. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na 

wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów konkursu wizerunku uczestnika i jego danych 

osobowych na potrzeby konkursu, a w szczególności na zamieszczenie jego pracy wraz z 

wizerunkiem na stronie internetowej szkoły. 

8. Jury przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej. 

9. Autorom najlepszych prac przyznane zostaną nagrody książkowe i dyplomy. 

10. Nagrodzone prace plastyczne znajdą się na wystawie. 

11. Pracę należy dostarczyć osobiście  do siedziby placówki lub pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego), na adres: Gimnazjum nr 22 im.M. Skłodowskiej – Curie ul. Jesienna 42, 42 –

 208 Częstochowa 

12. Osoba do kontaktu Marzena Konopka – nauczyciel bibliotekarz , marzkonopka@gmail.com 

tel. 606 986 202 lub Gimnazjum nr 22 – 34 366 34 00 

13. Organizator nie zwraca przekazanych prac. 

Organizator:          Dyrektor: 

Marzena Konopka        Dorota Strzelczyk 
 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

do udziału w II Powiatowym Konkursie Czytelniczo – Plastycznym „Czytam i rysuję” ph. „Bohater 

z kart Henryka Sienkiewicza”. Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i 

dostarczenie go wraz z pracą konkursową do 13 maja 2016 r. do Gimnazjum nr 22 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, ul. Jesienna 42. Poniższe informacje proszę wypełnić 

drukowanymi literami: 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………… …....................... 

Nauczyciel przygotowujący …............................................................................................................ 

Tytuł pracy ………………………………………………………………....…… ….......................... 

Szkoła, adres …………………………………………………………………………………........... 

Telefon i e-mail szkoły ………………………………….…………………………………… 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika 

konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, 

że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu 

i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości 

publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie. Oświadczam, że jestem 

autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw 

autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu 

zawarte w Regulaminie. 

 

 

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

Data i czytelny podpis uczestnika konkursu 

 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego uczestnika konkursu 


