
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI  

„BAJECZNY LAPBOOK” 

CELE KONKURSU  

1. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat literatury dziecięcej. 

2. Kształtowanie umiejętności szkolnych, takich jak czytanie, pisanie, logiczne myślenie, 

koncentracja. 

3. Kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie 

ciekawych, różnorodnych form i technik plastycznych. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorami Konkursu "Bajeczny Lapbook" są: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy oraz Oddział Przedszkolny przy SP357 w Warszawie. 

2. Konkurs „Bajeczny Lapbook” przeznaczony jest dla dzieci z dzielnicy Bemowo, w wieku 

5-6lat. 

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie Lapbooka, 

czyli teczki tematycznej. 

4. Lapbook powinien zawierać informacje, ciekawostki, nowości na temat literatury 

dziecięcej wieku 5-6 lat.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

6. Na odwrocie powinny znaleźć się następujące informacje:  

 imię i nazwisko autora pracy oraz wiek;  

 nazwę i numer jednostki oświatowej, do której uczęszcza autor; 

 imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna oraz mail rodzica. 

7. Format pracy max A3, technika pracy dowolna. 

8. Galeria zdjęć wykonanych prac zostanie utworzona na stronach internetowych 

organizatorów. 

KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Zgodność pracy konkursowej z tematyka konkursu. 

2. Pomysłowość pracy. 

3. Technika wykonania pracy. 

4. Estetyka pracy. 

5. Samodzielność wykonania pracy. 

WARUNKI KONKURSU 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez 

rodziców/prawnych opiekunów karty zgłoszeniowej, oświadczenia o przetwarzaniu 

danych osobowych oraz zgody na wzięciu udziału w konkursie (załącznik nr 1) 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego 

wizerunku/wizerunku* swojego dziecka oraz wizerunku innych osób* 

utrwalonego/ych w materiale zgłoszonym na Konkurs „Bajeczny Lapbook”” (w formie 

fotograficznej i filmowej) przez Organizatorów bez ograniczeń czasowych za 



pośrednictwem ich stron internetowych, Facebook`a z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. 

zm.). 

3. Ogłoszenie konkursu nastąpi:  19.10.2020 

4. Termin składania prac: 09.11.2020-30.11.2020.  

5. Miejsce składania prac: Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 29, ul. Konarskiego 6 

(w godzinach pracy placówki). 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi: 07.12.2020 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 

w Składzie: Przedstawiciele Przedszkola, Przedstawiciel Biblioteki Bemowo 

oraz przedstawiciel Rady Rodziców z Oddziałów Przedszkolnych przy SP357. 

2. Lista laureatów wraz z zwycięskimi pracami zostanie umieszczona na stronie 

internetowej szkoły oraz stronie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo 

m.st. Warszawy i jej profilu na Facebook. 

3. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

pracy w szkole oraz na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej biblioteki 

Bemowo 

2. Karta zgłoszeniowa, oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz zgoda rodzica lub prawnego opiekuna stanowi załącznik 

nr. 1 niniejszego Regulaminu.  

3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować do koordynatorów konkursu - Pytania 

dotyczące konkursu należy kierować do koordynatorów konkursu - Biblioteki Bemowo: 

j.wasilewska@e-bp.pl oraz koordynatorek ze strony przedszkola nr 357: Justyna 

Szczogryn-Majewska mail: jszczogryn@sp357.edu.pl lub Jolanta Pluta 

mail: jcudna@sp357.edu.pl. 

 



ZAŁĄCZNIK NR. 1  

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs „Bajeczny Lapbook” 

Imię i nazwisko autora:………………………………….. 

Wiek................................................................... 

Mail rodzica…………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy………………………………………... 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 

z poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem 

i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że moje dziecko 

jest autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek 

praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, 

że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu 

„Bajeczny Lapbook” 

……………………… 

podpis rodzica 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

............................... 

(miejscowość, data) 

Wyrażam zgodę na udział 

 .......................................................................................,  

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym „Bajeczny Lapbook” 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego 

postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu 

………….............................. 

podpis rodzica/opiekuna 


