
REGULAMIN KONKURSU  

NA WYKONANIE LAPBOOKA*  

„RULETKA ZAWODÓW – KIM ZOSTANĘ W PRZYSZŁOŚCI” 

 

 

I. Organizator: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. 

S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice 

 

II. Uczestnicy: 

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z terenu miasta Katowice. 

 

III. Cel konkursu: 

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat zawodów. 

2. Określenie znaczenia pracy w życiu człowieka i jej roli w życiu społecznym. 

3. Rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych, zachęcenie do czytania oraz 

czerpania wiedzy z książek, czasopism oraz innych źródeł informacji. 

4. Umiejętność przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy. 

5. Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych. 

6. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów. 

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

 

IV. Warunki i przebieg konkursu:      

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie lapbooka* na temat: 

Ruletka zawodów – kim zostanę w przyszłości. 

2. Praca ma być wykonana indywidualnie, organizator dopuszcza jednak 

konsultacje i wsparcie nauczyciela oraz rodziny. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę. 

5. Technika wykonania pracy jest dowolna. 

6. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i nagradzane. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 

autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 

8. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu. W przypadku nie dołączenia danych praca nie będzie 

oceniana przez jury. 

9. Na odwrocie pracy należy przykleić wypełnioną czytelnie metryczkę – 

Załącznik nr 1. 

10. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na uczestnictwo dziecka  

w konkursie - Załącznik nr 2. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 

konkursowych - przysłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu 

i nie podlegają zwrotowi. 

12. Biblioteka zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych w całości 

lub we fragmentach w swojej placówce, publikacjach, materiałach prasowych,  

na facebooku oraz na stronie internetowej: pbw.katowice.pl lub w inny sposób, 

bez wypłacania honorariów. 

 

 

 

 

 

https://pbw.katowice.pl/


13. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora 

konkursu. Decyzje komisji są nieodwołalne. 

14. Prace będą nagradzane zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność pracy  

z tematem, kompozycja, samodzielność wykonania, wkład pracy, pomysłowość, 

oryginalność, ciekawa forma prezentacji, estetyka pracy, ilustracje, strona 

tytułowa, poprawność stylistyczna, ortografia i interpunkcja. 

15. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

16. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres szkoły 

laureata.  

17. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

 

V. Terminy konkursu: 

• Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać osobiście 

lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 08.11.2019 r. 

na adres: 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

im. Józefa Lompy w Katowicach 

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 

40-132 Katowice 

 

Z dopiskiem: LAPBOOK – KONKURS 

 

 

• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 22.11.2019 r.  

• Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną lub drogą 

mailową na adres nauczyciela-opiekuna. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej biblioteki: 

pbw.katowice.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, 

które obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej 

biblioteki. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 

04.05.2016 r.). 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz 

Czytelnia PBW w Katowicach 

tel. 32 258 38 38 wewn. 23. e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 
 

https://pbw.katowice.pl/
mailto:czytelnia@pbw.katowice.pl


*LAPBOOK – to w wolnym tłumaczeniu książka na kolanach. Uczeń może ją wykonać 

dowolnie dobierając elementy, komponując z części logiczną całość, wyróżniając 

najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uzna za warte odkrycia 

lub głębszej refleksji. W tworzeniu lapbooków nie ma ściśle określonych zasad. Ważniejsza 

jest tu fantazja, twórcze wykorzystanie papierowych materiałów i przedstawienie za ich 

pomocą wybranego zagadnienia. Skoro lapbook jest książką to musi mieć swój tytuł i treść. 

Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk 

mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa. 

Źródło: https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego/  

Zalety lapbooka: 

• rozwija różne umiejętności (czytanie, pisanie, logiczne myślenie, koncentrację). 

• uczy organizacji pracy. 

• uczy cierpliwości i systematyczności. 

• rozwija kreatywność. 

• porządkuje i pogłębia wiedzę. 

• jest atrakcyjną formą nauki i zabawy. 

• zachęca do powtórek i rozszerzania wiedzy [lapbook można wciąż rozbudowywać]. 

• w zależności od wieku uczy samodzielności lub jest sposobem na spędzenie  

z dzieckiem czasu można go robić z nauczycielem, rodzicem, samodzielnie]. 

• lapbooki są kolorowe, przyciągają uwagę i dzieci chętnie do nich wracają. 

• lapbook może być na każdy temat. 

• można wykorzystać gotowe materiały i szablony, ale również przygotować własne. 

Przykładowe lapbooki: 

https://flickr.com/photos/prayingmother                                                  https://www.flickr.com/photos/jimmiehomeschoolmom 

 

 

                  

           

     

    

https://upload.wikimedia.org                                                                    https://www.flickr.com/photos/jimmiehomeschoolmom                                     

 

 

https://www.flickr.com/photos/jimmiehomeschoolmom


Załącznik nr 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

Nr telefonu szkoły  

Adres e-mail szkoły  

Imię i nazwisko autora pracy  

Klasa  

Wiek autora pracy  

Imię i nazwisko nauczyciela-

opiekuna konkursu 

 



Załącznik nr 2 

 

 
..........................................................................................         ............................................................ 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)                    (miejscowość, data) 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE 

 
 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
 
........................................................................................... …………...............…………………………………….…… 
                                                                              (imię i nazwisko) 

 
w  konkursie ..................................................................................................................................... 
organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach 
z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu tj. 
w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów 
konkursu. 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel 32 258 38 38, e-mail: 
biblioteka@pbw.katowice.pl. 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie 
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 
 

........................................…………………………………………….………………. 
  (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka) 

 


