
Regulamin konkursu 
CZYTELNICZO-PLASTYCZNEGO POD HASŁEM:

„PASJA CZYTANIA, RADOŚĆ TWORZENIA” 

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie lapbooka*, którego tematem 
jest ulubiona książka. 
Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz rozwijanie zdolności plastycznych 
dzieci, pobudzanie ich kreatywności.
Uczestnicy konkursu.
Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych  z miasta i gminy Kluczbork,  
konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych : 
I kategoria:  klasy 1 – 3 
II kategoria: klasy 4 –6.
Warunkiem konkursu  jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie przez uczniów 
lapbooka na temat ulubionych książek. Dopuszczalne jest wykorzystanie zeskanowanych 
ilustracji i tekstów pisanych na komputerze. 
Praca ma być wykonana indywidualnie, Organizator dopuszcza jednak konsultacje 
i wsparcie nauczyciela i rodziny. 

TERMIN ZGŁASZANIA:
Prace należy dostarczyć do  Biblioteki Pedagogicznej w Kluczborku przy ul. K. Miarki 
2, II p. w terminie do 10 października 2016. Każda praca powinna zawierać z tyłu 
metryczkę  z następującymi danymi:  imię i nazwisko autora pracy, klasa i szkoła,  imię 
i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon kontaktowy.
ZASADY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ:
Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja uwzględniając 
następujące kryteria: 
- zgodność pracy z tematem, 
- kompozycja ,
- samodzielność wykonania, wkład pracy
- szczególne właściwości pracy – oryginalność, ciekawa forma prezentacji, estetyka pracy,
ilustracje, strona tytułowa 
- poprawność stylistyczna, ortografia i interpunkcja. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Spośród dostarczonych prac Organizator wyłoni po trzech laureatów z każdej 
kategorii  wiekowej.

2. Laureaci I, II i III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo do podjęcia 
decyzji o innym podziale nagród.



3. O wynikach konkursu uczestnicy oraz szkoły zostaną poinformowani telefonicznie 
oraz zostaną one opublikowane na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl w 
zakładce Kluczbork.

4. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem 
nagród i wystawą prac uczestników konkursu w terminie wyznaczonym przez 
Organizatora.

5. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność 
Organizatora wraz z prawami autorskimi.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości
lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, 
Internecie lub w inny sposób, bez wypłacania honorariów.

7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna zgodnie z 
przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U z 
2014 r. poz. 1182 z późn zm.)

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 
nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 
kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późn.zm.) oraz ustawy z 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich 
osób trzecich przez uczestników konkursu.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu bez 
podania przyczyny.

11. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
12.Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na 

warunki niniejszego Regulaminu. 
13.Regulamin jest do dostępny w Bibliotece Pedagogicznej w Kluczborku, ul. K. Miarki 

2, II p. oraz na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl w zakładce Kluczbork
Koordynator konkursu:
Ewa Dolata-Makuch 
e-mail: e.dolata-makuch@pedagogiczna.pl         tel. 793 443 228
*Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy
umieścić  wiadomości  na  wybrany  temat.  Informacje  te  jednak  nie  są  gromadzone jak
wycinki  z gazet.  Taka teczka pełni  raczej  funkcję  interaktywnej przestrzeni  na rysunki,
opowiadania,  wykresy,  słówka,  terminy,  zdjęcia.  To  wszystko  umieszczone  jest  w
kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.
Przydatne linki:
https://www.google.pl/search?
q=lapbook+po+polsku&biw=1265&bih=613&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjh



zc_Ex8rOAhUhS5oKHQApCOoQsAQIGw
https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II
http://www.urwiskowo.com.pl/2014/04/lapbookowe-abc-czyli-jak-zrobic-lapbook.html


