REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
CZYTELNICZO – PLASTYCZNEGO
„DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”
ORGANIZOWANEGO POD HONOROWYM PATRONATEM
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIECZNA

Lapbook – to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolanach” – kreatywne połączenie nauki, zabawy,
zdolności manualnych w jednym. Jest to samodzielnie wykonana praca plastyczna mająca formę
teczki tematycznej. Teczka ta ma pełnić rolę swoistego rodzaju przestrzeni interaktywnej, zapełnionej
zagadkami, puzzlami, notatkami, zdjęciami, rysunkami itp. skupionymi wokół określonego tematu.
Wszystko to umieszczone jest w różnego rodzaju kieszonkach, kopertach, karteczkach, maleńkich
książeczkach o przeróżnych kształtach, fasonach i kolorach.

Organizator
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej, 64-113 Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6,
Plac 600-lecia 6.

Cele konkursu:







rozwijanie zainteresowań tradycją niepodległościową,
poszukiwanie wydarzeń związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości,
rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
popularyzacja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób,
rozwijanie umiejętności przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy,
uczenie szacunku do historii naszej małej Ojczyzny.

Zasady konkursu:








konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Osieczna w grupach
wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII-VIII,
zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie i wykonanie teczki tematycznej w formie
lapbooka na jeden z poniższych tematów:
- Drogi do niepodległości (zarys ogólny)
- Postaci z regionu związane z niepodległością
- Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy
- Początki niepodległości w Wielkopolsce
format pracy dowolny nie większy niż A-3 (po złożeniu),
prace należy wykonać indywidualnie,
każdy uczeń może złożyć jedną pracę,
prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.

Termin składania prac
Szkoły składają prace uczniów do 26 października 2018 roku (środa) w Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej, konieczny jest dopisek: Konkurs „Drogi do niepodległości”.
Prace nie mogą być podpisane, w zamian tego powinny być opatrzone symbolem wybranym przez
autora pracy (naklejka, znaczek, logotyp) oraz kopertę opatrzoną tym samym symbolem (jak na
pracy), zawierającą metryczkę z danymi ucznia: imię i nazwisko, klasa i szkoła oraz imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna.

Ocena prac i nagrody
Kryteria oceny prac konkursowych / wymogi formalne, które musi spełniać Twój lapbook:





strona tytułowa,
zgodność pracy z wybranym tematem,
ocenie podlegać będzie samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, oryginalność,
estetyka pracy, poprawność tematyczna , językowa, ortograficzna,
kompozycja.

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
Za najwyżej ocenione prace, Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody oraz dla wszystkich
uczestników dyplomy.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 7 listopada 2018 roku.
Informacja o konkursie i laureatach zamieszczona zostanie na stroni e internetowej Organizatora oraz
w miesięczniku Przegląd Osiecki.
Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania wszystkich prac na wystawie pokonkursowej,
a następnie zwrócenie ich uczestnikom konkursu do wykorzystania w celach edukacyjnych .

Postanowienia końcowe:
- warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia/zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1),
- wraz z pracami nauczyciel/opiekun dostarcza listę uczestników (załącznik nr 2),

- regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu,
- dostarczenie prac przez Szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu,
- ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do Pani Barbary Schulz, Tel. 655350518

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
„DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”
……………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
……………………………………………..........
……………………………………………………..
(adres)

Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………..
w gminnym konkursie „Drogi do niepodległości”, który jest organizowany przez Centrum
Kultury i Biblioteka w Osiecznej. Oświadczam również, że znam regulamin konkursu i
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych
bezpośrednio z Konkursem i jego promocją oraz na umieszczenie zdjęcia na stronie
internetowej CKiB, w prasie lokalnej wraz z podaniem imienia, nazwiska, klasy i nazwy
Szkoły. Administratorem danych osobowych na czas Konkursu jest Pani Barbara Schulz
dyrektor Biblioteki Publicznej w Osiecznej.

…………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 2 regulaminu konkursu
„DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

…………………………………………………..
(nazwa szkoły)
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(adres)
Lista uczestników konkursu
„Drogi do niepodległości”
l.p.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna

