
REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mój lapbook o niepodległości”

Organizator

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182.

Cele konkursu:

 rozwijanie zainteresowania tradycją niepodległościową,

 poszukiwanie ważniejszych wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości,

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,

 promowanie osiągnięć uczniów,

 propagowanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania.

Zasady konkursu

 W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 z terenu  

miasta Kalisza oraz powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, 

pleszewskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego.

 Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie lapbooka na jeden

ze wskazanych tematów: 

 Początki niepodległości w mojej okolicy.

 Legioniści w Szczypiornie.

 Postać z regionu związana z niepodległością.

 Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy.

 Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach A3 (297 mm x 420 mm) 

i zawierać minimum 6 kieszeni, schowków itp. 

 Lapbook  to  własnoręcznie wykonana książka tematyczna, pełna kieszeni, schowków

z informacjami i zakamarków z ciekawostkami. Wskazówki 

do wykonania lapbooka  znaleźć można:

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

https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II

 Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną pracę.  

 Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie

konkursowej.
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 Praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane:

 imię i nazwisko autora,

 klasa, 

 nazwa, adres szkoły do której uczęszcza autor,

 imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna,

 adres mailowy nauczyciela, opiekuna lub szkoły.

Warunkiem koniecznym  uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie 

organizatorom oświadczenia/zgody (załącznik nr 1) na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu. Wraz z pracami nauczyciel/opiekun wysyła listę 

uczestników zgłoszonych do konkursu z danej placówki (załącznik nr 2).

Kryteria oceny prac plastycznych:

 powiązanie treści historycznych z plastyczną kompozycją;

 poprawność merytoryczna pracy, 

 oryginalność plastycznych rozwiązań,

 ogólne wrażenie artystyczne (także estetyka i poziom wykończenia pracy).

Terminy:

 prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia  4 czerwca  2018 roku, 

na adres: 

ODN Kalisz ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz, 

z dopiskiem: Konkurs „Mój lapbook o niepodległości”

 lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie www.odn.kalisz.pl 

 wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się 11 czerwca 

w ODN  Kalisz (godzina zostanie podana w osobnym komunikacie).

Postanowienia końcowe:

 dostarczone prace  przechodzą na własność organizatorów,

 regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu,

 organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac 

do promocji konkursu,

 wysłanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu,

 pytania dotyczące konkursu proszę kierować do 

Ewy Kowalczyk-Wiśniewskiej ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl 
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
„Mój lapbook o niepodległości”

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

…………………….………………………..

…………………….………………………..
    (adres)

…………………….………………………..
           (tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka        

….……………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

w konkursie „Mój lapbook o niepodległości”, który jest organizowany przez Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Oświadczam również, że znam regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie

danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów

związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją oraz na umieszczenie zdjęcia 

na stronie internetowej ODN, w prasie lokalnej wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku

dziecka i nazwy szkoły do której uczęszcza.

Administratorem danych osobowych jest Jarosław Wujkowski dyrektor ODN Kalisz. 

Dane będą przetwarzane do roku 2020. 

.....……………………………………….

   (data i podpis rodzica/opiekuna)
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu
„Mój lapbook o niepodległości”

…………………….………………………..
(nazwa szkoły)

…………………….………………………..

…………………….………………………..
(adres)

…………………….………………………..
(tel. kontaktowy)

…………………….………………………..
(e-mail)

Lista uczestników konkursu
„Mój lapbook o niepodległości”

l.p. Imię i nazwisko uczestnika klasa Imię i nazwisko
nauczyciela

opiekuna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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