
 

Regulamin konkursu na wykonanie lapbooka 

dla uczniów klas 4-7 szkół podstawowych 

pt. „Sercobook” 

 

Organizator:  

1. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile. 

2. Koordynatorami ze strony Organizatora są osoby: Barbara Moskal, Dominika 

Łusiewicz i Anna Krause. 

Uczestnicy: 

Uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych powiatu pilskiego, chodzieskiego, 

czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego. 

 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja wiedzy na temat serca jako organu, symbolu uczuć i serca  

w  ujęciu metaforycznym. 

2. Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą. 

3. Poszerzanie wiedzy na temat serca poprzez kontakt z literaturą 

popularnonaukową, fachową i poradnikową.  

4. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy. 

5. Pobudzanie kreatywności  i wyobraźni. 

6. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

7. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. 

8. Uświadomienie potrzeby profilaktyki zdrowotnej od najmłodszych lat. 

9. Zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy z wykorzystaniem różnorodnych 

technik  plastycznych. 

10. Współpraca szkół podstawowych regionu pilskiego z Publiczną Biblioteką 

Pedagogiczną w Pile i filiami. 



Zasady konkursu: 

 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie lapbooka o tematyce 

związanej z sercem w jego aspekcie anatomicznym i metaforycznym. 

*Przydatne wskazówki dotyczące stworzenia lapbooka znaleźć można pod następującymi linkami:  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=-cMTOcBqsvI 

2. Praca powinna zawierać oryginalny tytuł. 

3. Praca powinna być wykonana własnoręcznie w formacie A3 (po złożeniu),  

w dowolnej technice plastycznej i podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

autora. 

4. Pracę należy dostarczyć osobiście do Biblioteki Pedagogicznej w Pile (ul. 

Bydgoska 21) do sekretariatu (1 piętro) lub pocztą na adres Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna w Pile, ul. Bydgoska 21 , 64-920 Piła z dopiskiem KONKURS 

„SERCOBOOK” do 30 listopada 2022r. 

5. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę Uczestnika ( załącznik nr 1) 

zawierającą:  

• imię i nazwisko autora pracy, 

• klasę i nazwę szkoły, 

• telefon kontaktowy 

• zgodę rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych  

6. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje regulamin oraz zapewnia, że 

jest autorem  zgłoszonej pracy. 

7. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu  jedną pracę. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu:  

 

1. Wyniki konkursu oraz zasady odbioru nagród zostaną opublikowane 

06.12.2022 r. na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile 

www.bppila.cdnpila.pl. 

2.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-5 oraz 6-7. 

3. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny: 

• trafność doboru tematu pracy,  

https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego/
https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II
https://www.youtube.com/watch?v=-cMTOcBqsvI
http://www.bppila.cdnpila.pl/


• jakość wykonania,  

• oryginalność, 

• stopień trudności wykonania. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć nadesłanych prac na 

stronie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej i w mediach społecznościowych. 

2. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę  na  przetwarzanie  

przez Organizatora następujących danych:  imię i nazwisko uczestnika, klasa 

oraz nazwa szkoły, w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu oraz  w 

celach promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).  

3. Dane osobowe  Uczestników  konkursu  będą  przetwarzane  przez  

Administratora  na  podstawie art.  6  ust.  1.  Lit.  A  Rozporządzenia  

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  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 rozporządzenia o ochronie danych) 

jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora 

danych osobowych związanych z realizacją konkursu.   

4. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

5. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny i możliwy do pobrania na stronie 

internetowej Biblioteki www.bppila.cdnpila.pl 

 

http://www.bppila.cdnpila.pl/

