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§ 1 Organizatorem konkursu jest Instytut Filologii Polskiej UMCS  

§ 2 Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, upowszechnienie wiedzy  

o twórczości i biografii Henryka Sienkiewicza oraz podnoszenie kompetencji językowych  

i umiejętności plastycznych, a przede wszystkim zdolności w zakresie sztuki twórczego 

pisania i wyobraźni intersemiotycznej.   

 § 3 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i zostanie 

przeprowadzony w dwóch oddzielnych grupach wiekowych: dla uczniów szkół gimnazjal-

nych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Komisja Konkursowa wskaże laureatów 

konkursu w każdej z tych grup wiekowych z osobna. 

 § 4 W konkursie wyodrębnione są trzy kategorie: literacka, plastyczna oraz kategoria 

„e-Sienkiewicz”. 

 § 5 W każdej kategorii Uczestnik może złożyć jedną, autorską, oryginalną, nigdzie 

dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną pracę.  

 § 6 Prace konkursowe wraz z wypełnioną i podpisaną kartą uczestnika, dołączoną  

w osobnej zapieczętowanej kopercie, należy dostarczyć do dnia 25 listopada 2016 r. na adres: 

   Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UMCS 

   Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 A  

   20-031 Lublin 

Na kopercie powinien znajdować się dopisek „Konkurs Sienkiewiczowski”.  

Prace można także dostarczać osobiście do sekretariatu IFP (pl. M. Curie 

Skłodowskiej 4A, budynek Nowej Humanistyki, II piętro) od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8oo–1400 (do 25 listopada 2016 włącznie). 

§ 7 W kategorii literackiej praca inspirowana twórczością lub biografią Sienkiewicza 

nie powinna przekraczać 6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego formatu A4 

(czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5, marginesy strony 

2,5 cm). Do wydruku należy dołączyć płytę CD z wersją elektroniczną pracy.  

§ 8 Zadanie konkursowe w drugiej kategorii polega na wykonaniu w dowolnej 

technice pracy plastycznej, której tematem będzie twórczość lub osoba Henryka 

Sienkiewicza. 

§ 9 Kategoria „e-Sienkiewicz” obejmuje prace wykonane za pomocą technik 

komputerowych oraz form oferowanych w przestrzeni wirtualnej (grafika komputerowa, 

blogi, projekty stron internetowych poświęconych Sienkiewiczowi, krótkie filmy lub 

prezentacje, memy, kampanie (reklamy) wirusowe promujące twórczość Henryka 

Sienkiewicza i inne). 

§ 10 Każdy z Uczestników może zgłosić do konkursu od jednej do trzech prac: jedną 

pracę literacką, jedną pracę plastyczną oraz jedną pracę do e-kategorii. W sytuacji, gdy 

Uczestnik nadeśle więcej niż trzy prace, Organizator bez konsultacji z Uczestnikiem, 

wybierze jedną z każdej kategorii, która zostanie poddana ocenie.  

§ 11 Prace konkursowe bez dołączonej i poprawnie wypełnionej karty uczestnika oraz 

płyty CD (w kategorii literackiej oraz w „e-kategorii”) nie zostaną ocenione z powodu 

niedopełnienia warunków formalnych konkursu.  



 

§ 12 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu  

i z wyrażeniem zgody na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 

wymagań związanych z organizacją konkursu (publikacje, ogłoszenie wyników), zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

§ 13 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych 

utworów oraz prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych. Organizatorzy 

nie odsyłają prac złożonych do konkursu i nie zwracają kosztów udziału w konkursie. 

§ 14 Nadesłane prace podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej, powołanej przez 

organizatora. Komisja przyzna nagrody rzeczowe dla laureatów w każdej kategorii. 

§ 15 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 listopada 2016 r. na stronie 

Instytutu Filologii Polskiej UMCS: www.umcs.pl/pl/ifp.htm. Laureaci zostaną także 

powiadomieni mailowo lub telefonicznie.  

§ 15 Wręczenie nagród nastąpi podczas organizowanego przez Instytut Filologii 

Polskiej corocznego spotkania ze szkołami partnerskimi, które odbędzie się w grudniu 2016 r. 

w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Informacja o dokładnym terminie 

imprezy zamieszczona zostanie na stronie internetowej IFP oraz wysłana pocztą do szkół,  

w których uczą się wszystkie osoby, które zostaną nagrodzone w konkursie. Laureaci, którzy 

nie będą mogli odebrać nagrody osobiście, mogą wystąpić o przekazanie nagrody 

wyznaczonej osobie (za poświadczeniem pisemnym z pieczęcią Dyrektora Szkoły lub 

wykazując w zastępstwie osobę blisko spokrewnioną, np. rodzica, rodzeństwo). W razie 

okoliczności uniemożliwiających takie działanie prosimy o kontakt z Organizatorem. 

  § 16 Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. 

 

 


