KONKURS NA WYKONANIE KSIĄŻKI W FORMIE
LAPBOOKA
„Bydgoszcz lub inne ciekawe miejsce w Polsce
oraz na świecie”
„Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić
wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet. Taka teczka
pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia.
To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach”.
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy,
ul. K.K. Baczyńskiego 3 85-805 Bydgoszcz, tel. 52 375 53 49

www.mdk1.bydgoszcz.pl

CELE KONKURSU:
1. Poznanie walorów Bydgoszczy lub innych miejscowości w Polsce i na świecie.
2. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci.
3. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy w formie lapbooka.
4. Wzbogacenie warsztatu plastycznego poprzez wykorzystanie nowych technik.

UCZESTNICY:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych województwa kujawskopomorskiego.
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka związanej z Bydgoszczą

lub innym ciekawym miejscem na świecie.
2. Lapbooki muszą być wykonane samodzielnie; nauczyciel udziela tylko konsultacji merytorycznych.
3. Praca powinna być wykonana na brystolu z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w

formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka. Nie dopuszcza się prac
wykonanych z materiałów sypkich.
4. Format lapboooków: od A1 do A3.
5. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę indywidualną, która wcześniej nie podlegała

ocenie.
6. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana.
7. Na odwrocie pracy należy umieścić podpisaną i uzupełnioną kartę informacyjną oraz dołączyć

oświadczenie opiekuna prawnego.

8. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu, chyba że autor lapbooka

zgłosi wcześniej chęć odebrania pracy.
9. Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 5 prac.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie z przyczyn od niego

niezależnych.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do MDK1, ul K.K. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz do dnia 9 kwietnia 2020r. do godziny 16.00
Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
Pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować na adres e-mailowy Działu Organizacji
Imprez MDK1: mdk1@mdk1.bydgoszcz.pl
OCENA PRAC I NAGRODY:
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
2. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy, oryginalność,
pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, stylistyczną, ortograficzną,
interpunkcyjną, zgodność z tematem i estetykę.
3. Komisja przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych: klasy 4, klasy 5-6, klasy 7-8.
4. Zakończeniem konkursu będzie wystawa nadesłanych lapbooków w Galerii MDK-1, na którą finaliści
zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo. Podczas uroczystości odbędzie się wręczenie nagród i
wyróżnień.
TERMIN WYSTAWY: 21 kwietnia 2020r. wtorek, godz. 10.00
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz udostępnieniem swojego wizerunku na potrzeby Organizatora Konkursu.
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w
Bydgoszczy.
2. 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.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Administratorzy informują, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagród i ich
doręczenia.
4. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KARTA INFORMACYJNA DOŁĄCZONA DO PRACY
(należy wypełnić drukowanymi literami i przykleić na odwrocie pracy)

KONKURS NA WYKONANIE KSIĄŻKI W FORMIE LAPBOOKA
„Bydgoszcz lub inne ciekawe miejsce w Polsce oraz na świecie”
Dane autora pracy
Imię
Nazwisko
Klasa (zakreślić kółkiem)

4

5

6

7

8

Dane placówki oświatowej
Nazwa
Ulica/numer
kod pocztowy/miejscowość
nr telefonu oraz e-mail
Dane nauczyciela
Imię i nazwisko
nr telefonu oraz e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z późn. zm). Powyższe dane osobowe
będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów związanych z organizacją i promocją konkursu. Udzielam MDK1
w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania zarejestrowanym moim wizerunkiem na stronie
internetowej MDK1 i FB MDK1 w celach związanych z promocją i organizacją ww. konkursu.

…...................................................................................
Data, podpis nauczyciela

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W SPRAWIE UDZIAŁU MAŁOLETNIEGO W KONKURSIE
Ja niżej podpisany……………………………………………..………………………………… (imię i nazwisko) jako
przedstawiciel ustawowy małoletniego syna/córki ……………………………….….…………………………..……………
(imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora na
potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z późn.
zm). Powyższe dane osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów związanych z organizacją i
promocją konkursu.
Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania zarejestrowanym
wizerunkiem dziecka na stronie internetowej MDK1 i FB MDK1 tylko w celach związanych z promocją i
organizacją ww. konkursu. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
……………..…………..…………………………………………………………………………….….
data, podpis opiekuna prawnego

