ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego

62-100 Wągrowiec, ul. T. Kościuszki 49
tel./fax 067 262-03-47, 067 262-09-79

e-mail: zsp2@wagrowiec.pl
www.zsp2wagrowiec.pl

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
„KSIĄŻKA, KTÓRA WCIĄGA… – LAPBOOK”

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie lapbooka do dowolnej ulubionej książki.
Lapbook to kolorowa, pełna kieszeni i schowków z informacjami, własnoręcznie wykonana
książka tematyczna.
Organizator:
Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół nr 2
im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
(ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec).
Cel konkursu:
- propagowanie innowacyjnych metod pracy z książką,
- promocja czytelnictwa
- rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów.
Warunki udziału w konkursie:
- konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu
wągrowieckiego;
- warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaprojektowanie i samodzielnie wykonane przez
ucznia lapbook’a w formacie nie większym niż A4 przy zamknięciu;
- nie dopuszcza się prac wykonanych grupowo;
- każda praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką z imieniem i nazwiskiem ucznia,
klasą, do której uczęszcza, pełną nazwą i adresem szkoły, numerem telefonu szkoły
oraz nazwiskiem nauczyciela przygotowującego do konkursu lub wychowawcy;
- nagrodzone prace zostaną udostępnione na stronie internetowej zsp2wagrowiec.pl;
- zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w naszych materiałach
promocyjnych;
- udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych

uczestników oraz akceptację powyższego regulaminu;
- Organizator informuje, że dane osobowe autorów prac wykorzystane zostaną zgodnie z
ustawą
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781);
- wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu i kwestii regulaminowych udzielają:
Magdalena Woźniak lub Beata Schwermer tel. 605 040 076 (od 8:00 do 14:00), e-mail:
bibliotekaszkolna.zs2@o2.pl

Termin zgłaszania prac:
Prace konkursowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wypełnioną przez
rodzica/prawnego opiekuna należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data
stempla pocztowego) do 30.04.2021 roku na adres: Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława
Kulińskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec, z dopiskiem: Biblioteka
Szkolna „Konkurs literacko-plastyczny KSIĄŻKA, KTÓRA WCIĄGA… - LAPBOOK”.
Ocena prac konkursowych:
Oceny dostarczonych lapbook’ów dokona komisja powołana przez Organizatora.
Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- samodzielność w wykonaniu pracy,
- innowacyjność i pomysłowość,
- kompozycja pracy (ciekawa forma prezentacji),
- estetyka pracy oraz poprawność stylistyczna i ortograficzna.
Wręczenie nagród:
Uroczyste zakończenie konkursu nastąpi 07.05.2021 roku. O godzinie wręczenia nagród
laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Odbiór prac:
Prace dostarczone na konkurs podlegają zwrotowi. Będzie je można odebrać osobiście
w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
(ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec) do końca kwietnia br. Po tym terminie przejdą na
własność Organizatora.
Nie ma możliwości odesłania ich pocztą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Czekamy na interesujące prace 
str. 2
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