
REGULAMIN KONKURSU NA LAPBOOK 
NAZYWAM SIĘ… 

 
 
CELE: 
✔ upowszechnianie wiedzy o życiu i działalności znanych postaci, 
✔ kształtowanie postaw młodzieży w oparciu o pozytywne wzorce i naśladowanie          

postaci będących autorytetami dla pokoleń,  
✔ popularyzacja czytelnictwa książek, 
✔ tworzenie przestrzeni do rozwijania i prezentowania kreatywności dzieci i młodzieży. 

 
ZASADY KONKURSU: 
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów wszystkich klas naszej            

szkoły. 
2. Uczestnicy wykonują lapbook do wybranej pozycji z serii Nazywam się…, prezentując           

opisaną tam postać historyczną jako autorytet, człowieka godnego naśladowania za          
swoją działalność. 

3. Praca może być wykonana dowolną technika plastyczną, dającą możliwość         
późniejszej ekspozycji na wystawie pokonkursowej. 

4. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub większą. 
5. Do każdej pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko autora, klasę oraz imię  

i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana. 
6. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje niezależne jury powołane do tego celu. 
7. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem konkursu, poprawność merytoryczna         

zaprezentowanych informacji, estetyka wykonania pracy, wkład autora w wykonanie,         
zastosowana technika, oryginalność ujęcia tematu, ogólne wrażenie. 

8. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.  
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu oraz          

zgodą na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby         
przeprowadzenia konkursu. 

10. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 
14 lutego 2020 r. 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
● Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest organizator – Szkoła Podstawowa  

Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce.  
● Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem           

tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i wręczeniem nagrody, w celu           
zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu sprawozdawczości.  

● Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie             
danych jest dobrowolne. 

● Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie                
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych).  



 
 


