Regulamin

Gminnego konkursu na najciekawszy lapbook pt.
Jan Paweł II – niezwykły człowiek, wielki papież, święty...

§1. Organizatorzy
1. Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
w Krakowie – Filię w Wadowicach z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana
Pawła II.

§2. Adresaci konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych
gminy Wadowice.

§3. Cele konkursu
1. Przybliżenie sylwetki Karola Wojtyły – sławnego wadowiczanina.
2. Poszerzenie wiedzy z edukacji regionalnej.
3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji
dotyczących określonego tematu oraz selekcji zgromadzonych materiałów.
4. Promowanie nowatorskich metod i form pracy.
5. Włączenie się w obchody Roku Jana Pawła II.

§4. Przedmiot konkursu
1. Konkurs polega na wykonaniu pracy – lapbooka o papieżu Janie Pawle II.
Uczestnicy mogą zaprezentować osobę Papieża w wybranym przez siebie
aspekcie - np.:
Papież - pielgrzym,
Papież - przyjaciel dzieci i młodzieży,
Papież pochylający się nad cierpiącymi,

Papież kochający góry i sport,
Papież – wadowickie korzenie
- lub innym.
2. Pracę można przygotować, wykorzystując różnorodne materiały: papier, filc,
wełnę, sznurek, korek itp. zgodnie z pomysłem autora.
3. Format pracy: nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3.
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie.
Lapbook - to wykonana własnoręcznie teczka tematyczna pełna kieszeni
z zagadkami, schowków z informacjami, kopert z zadaniami, zakamarków
z różnymi materiałami.
Dodatkowe

informacje

o

tworzeniu

lapbooków,

można

znaleźć

także

w Internecie, m.in. na stronie:
https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego/

§5. Przebieg konkursu
1. Ogłoszenie konkursu: listopad 2019 r.
2. Termin oddawania prac: do 24 stycznia 2020 r.
3. Miejsce i sposób dostarczania lapbooków: Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Krakowie - Filia w Wadowicach, ul. Lwowska 24, 34-100
Wadowice. Prace można składać osobiście lub wysłać drogą pocztową.
4. Ogłoszenie wyników konkursu: 9 lutego 2020 r. – informacja o wynikach
konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej biblioteki oraz
wysłana do szkół.
5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 12.00
w siedzibie biblioteki.

§6. Kryteria oceny prac
1. Zgodność z tematem: 1-5 pkt.
2. Dobór materiału – preferowany tekst napisany ręcznie, przetworzony przez
autora lapbooka (nieskopiowany wprost z internetu) własnoręcznie wykonane
rysunki, mapy i inne materiały dołączone do pracy: (1-5 pkt).
3. Pomysłowość/kreatywność w wykonaniu lapbooka: (1-5 pkt).
4. Estetyka wykonania pracy: (1-5 pkt).
Maksymalna liczba punktów – 20.

§7. Nagrody
1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali
uczestnicy otrzymają dyplomy udziału w konkursie.
2. Nagrodzone i wyróżnione lapbooki zostaną zaprezentowane na wystawie
zorganizowanej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie – Filii
w Wadowicach, ul. Lwowska 24 , 34-100 Wadowice, do końca marca 2020 r.

§8. Postanowienia końcowe
1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu i wizerunku
fotografowanych osób (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).
3. Dodatkowych informacji udziela Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Krakowie - Filia w Wadowicach: tel. (33) 823-49-15, adres e-mail:
filia.wadowice@pbw.edu.pl .
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
UWAGA – aby praca mogła być oceniona przez jury, oświadczenia muszą być
załączone do pracy.

Załącznik nr 1

Metryczka
Pieczęć szkoły
........................................................................................................................................
Imię i nazwisko autora pracy, klasa
........................................................................................................................................
Tytuł pracy
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorem
Imię i Nazwisko
……………………………………………………….....……………………………………….
e-mail:
…………………………………………………...………………………………………...……
Telefon:
………………………………………………………………………..…………………………
Akceptuję regulamin konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Uwaga: wyrażenie zgody jest dobrowolne,
ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem email: ochronadanych@pbw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody na
uczestnictwo w Gminnym konkursie na najciekawszy lapbook pt. „Jan Paweł II – niezwykły
człowiek, wielki papież, święty…”.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo
edukacyjnych, w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych,
archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych przez
okres niezbędny do ich wykonania.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane
nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
...................................................................................................................................................................

(data, podpis)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka
w Gminnym konkursie na najciekawszy lapbook pt.
„Jan Paweł II – niezwykły człowiek, wielki papież, święty...”
organizowanym
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie – Filię w Wadowicach

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie.
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich.
..........................................................…………………………………………….…………
(data, podpis)
(imię, nazwisko)
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatorów wizerunku mojego
dziecka utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu, na stronach internetowych
i w portalach społecznościowych (Facebook) oraz materiałach reklamowych
organizatorów konkursu.
…...................................................................………………………………………………
(data, podpis)
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej
przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem, publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach
w portalach społecznościowych (Facebook) organizatorów oraz w innych formach
utrwaleń.
……………………………………………………..............................
(data, podpis)

