
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  
"Życie  i  twórczość  Henryka  Sienkiewicza" 

 
 

• ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych 
ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse, tel. (29) 77 25 001 
e-mail: szkolapodstawowalyse@gmail.com 
  
• CEL KONKURSU: 

• zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza, 
• przybliżenie sylwetki H. Sienkiewicza, rozbudzenie zainteresowania jego pisarstwem, 
• propagowanie literatury polskiej i piękna mowy ojczystej,  
• zachęcenie do czytania oraz poznawania twórczości literackiej noblisty,  
• rozwijanie zainteresowań literackich,  
• promocja szkoły w środowisku lokalnym. 
  
III.    ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy 

Łyse, oparty na współzawodnictwie indywidualnym.  

• Liczba uczestników ograniczona – 3 osoby ze szkoły. 

• Przedmiotem konkursu będzie napisanie testu ze znajomości życia i twórczości Henryka 

Sienkiewicza. Pytania zamknięte i otwarte, czas pisania - 45 minut.  

• Materiały pomocnicze dla uczniów, przygotowujących się do konkursu można znaleźć 

na stronach internetowych: 

https://www.splyse.pl/patron 

http://mnki.pl/sienkiewicz 

http://culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sienkiewicz-Henryk;3975002.html 

http://www.sp1.zgora.pl/nowinki_z_jedynki_maj_2013.pdf 

https://biografia24.pl/henryk-sienkiewicz 

http://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/fakty-o-henryku-sienkiewiczu-ktore-musisz-

znac 

• Karty zgłoszeń należy nadsyłać do 18 maja 2018 r. (drogą pocztową lub elektroniczną).  

• Konkurs zostanie przeprowadzony 30 maja br., o godz. 9.00 w budynku Szkoły 

Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych.  

• Wśród uczniów z jednakową liczbą punktów z testu zostanie przeprowadzona dogrywka.  

http://mnki.pl/sienkiewicz
http://culture.pl/pl/tworca/henryk-sienkiewicz
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sienkiewicz-Henryk;3975002.html
http://www.sp1.zgora.pl/nowinki_z_jedynki_maj_2013.pdf
https://biografia24.pl/henryk-sienkiewicz/
http://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/fakty-o-henryku-sienkiewiczu-ktore-musisz-znac/
http://www.czytamwszedzie.pl/inspirujemy/fakty-o-henryku-sienkiewiczu-ktore-musisz-znac/


• Nauczycieli polonistów zachęcamy do nadsyłania propozycji pytań na adres 

beatanicewicz@wp.pl .  

• Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 30 maja 2018 r. podczas apelu Dnia Patrona.  

• Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora. Są zbierane do 

celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu 

publikacji listy laureatów konkursu.  

• Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie organizatora www.splyse.pl 

oraz Gminy Łyse www.gminalyse.pl.  

 
 
 

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są:  
Beata Nicewicz  

Monika Zakrzewska  
Urszula Gawrych 
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Załącznik 1 – Karta zgłoszenia  

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNIKA KONKURSU CZYTELNICZEGO 

„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ HENRYKA SIENKIEWICZA” 
 
 
 

Imię i nazwisko ucznia, klasa: ………………………...................................................................... 

 

Nazwa szkoły …..................................................................................................................... 

Adres szkoły ………………………….............................................................................................. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………………………………. 

Kontakt telefoniczny .………………………………….……………………………………………..………………….. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez 
organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu zgodnie z Ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w relacjach z przebiegu konkursu  
w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

 
 
 

..........................................................................                            ........................................................................... 
         /miejscowość i data/                                                        /podpis rodzica/opiekuna prawnego/  

 

 


