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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

CZYTELNICZO-PLASTYCZNEGO „MÓJ SPOSÓB NA LEKTURĘ – LAPBOOK” 

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie lapbooka z dowolnej lektury 
obowiązkowej z klas IV- VIII . 

Lapbook to kolorowa, pełna kieszeni i schowków z informacjami, własnoręcznie wykonana 
książka tematyczna.  

Cel konkursu: 

 stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień, 

 rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów,  

 promowanie osiągnięć uczniów, 

 propagowanie innowacyjnych metod pracy z lekturą, 

Uczestnicy konkursu: 

 uczniowie szkół podstawowych powiatu braniewskiego, 

 konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria: klasy IV - VI 

II kategoria: klasy VII-VIII 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaprojektowanie i samodzielnie wykonane 
przez ucznia lapbooka w formacie nie większym niż A4 przy zamknięciu. Nie dopuszcza się 
prac wykonanych grupowo. 

Każda praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką. Metryczka powinna zawierać: 
imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza, pełną nazwę i adres szkoły, numer 
telefonu szkoły oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu. 

Termin zgłaszania prac: 

Prace konkursowe należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć 
osobiście  do 30.11.2018r. na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie ul. PCK 4 14-500 Braniewo 

z dopiskiem: „Konkurs czytelniczo-plastyczny MÓJ LAPBOOK – sposób na lekturę”  

Komisja Konkursowa: 

- pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie  
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Ocena prac konkursowych dokonywana będzie uwzględniając następujące kryteria: 
samodzielność w wykonaniu pracy, innowacyjność i pomysłowość, kompozycja pracy 
(ciekawa forma prezentacji), estetyka pracy oraz poprawność stylistyczna i ortograficzna. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez 
Szkołę Podstawową Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie (dalej jako „Organizator”). 

2. Przez imprezę rozumie się konkursy, festyny, dyskoteki, imprezy integracyjne, zajęcia 
animacyjne, szkolenia, kursy, prelekcje oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub 
współorganizowane przez Organizatora (dalej jako „Impreza”). 

3. Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
Organizatora www.sp3braniewo.pl  

II. Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy (wizerunek, imię                            
i nazwisko).  

Dane osobowe uczestnika Imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego 
lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, 
edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności 
poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej 
Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych 
materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich 
przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub 
papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej 
lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym. 

2. Udział w Imprezie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych jest dobrowolne.  

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, 
przy czy cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

III. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie – o ile jest wymagane, należy dokonać w sposób 
podany w informacji o Imprezie. 

2. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników 
decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych 
kryteriów kwalifikujących do udziału w Imprezie. 

IV. Zmiany terminu imprezy 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie 
Imprezy oraz prawo zmiany terminu Imprezy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku 
wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych                              
w informacji o odwołaniu Imprezy. 



 3/5

V. Bezpieczeństwo 

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia,                           
w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup 
zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie 
grupy. 

2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej 
osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających; 

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, 
środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające; 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy; 

d) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę 
masową; 

e) wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania 
się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych. 

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń organizacyjnych                           
i porządkowych Organizatora.  

4. Pracownicy Organizatora uprawnieni są do: 

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie; 

b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem. 

5. Organizator jest uprawniony do usunięcia z Imprezy osób nietrzeźwych lub 
zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy. 

6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników 
Imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz 
mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad 
niniejszego Regulaminu. 

7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, 
zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 
osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień 
Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na 
celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

VI. Okres obowiązywania Regulaminu 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. do odwołania. 

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora. 

Postanowienia końcowe: 

 Spośród dostarczonych prac Komisja Konkursowa wyłoni po trzech laureatów  
w klasach IV – VI i VII-VII. 
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 Laureaci I, II, III miejsca z każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody. 
Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień, osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.  

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 04.12.2018r.  

 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, lista laureatów 
zostanie opublikowana na stornie internetowej: www.sp3braniewo.pl    
i  http://www.biblioteka.braniewo.pl/ 

 Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11.12.2018r. o godz. 9.00 podczas 
otwarcia wystawy „Mój lapbook – sposób na lekturę” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Braniewie. 

 Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność 
Organizatora. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do Komisji Konkursowej. 

Organizator konkursu: 

Justyna Marzjan – nauczyciel  

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie ul. PCK 4. 

e-mail: justynam2503@wp.pl 

 

Patron honorowy: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie 

Sponsor: Zielone Domy Marcin Maziarz Chojnice 
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METRYCZKA  

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

CZYTELNICZO-PLASTYCZNEGO „MÓJ SPOSÓB NA LEKTURĘ – LAPBOOK” 

 

Imię nazwisko ucznia  

Klasa  

Szkoła  

 

Nauczyciel opiekun/e-mail  

Numer kontaktowy  

Podpis Rodzica – zapoznanie 
z regulaminem konkursu 
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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

CZYTELNICZO-PLASTYCZNEGO „MÓJ SPOSÓB NA LEKTURĘ – LAPBOOK” 

 

Imię nazwisko ucznia  

Klasa  

Szkoła  

 

Nauczyciel opiekun/e-mail  

Numer kontaktowy  

Podpis Rodzica – zapoznanie 
z regulaminem konkursu 

 

 

 


