
REGULAMIN KONKURSU  
na lapbook dla klas I-III szkoły podstawowej 
„Śladami przygód Detektywa Pozytywki” 

 
1.ORGANIZATOR KONKURSU: 
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Adama Mickiewicza 26, 32-050 Skawina, tel. 12 276 26 10 ;  
e-mail: bibped@gmail.com ; www.bibpedskawina.pl 
 
2.CELE KONKURSU: 
 popularyzacja czytelnictwa, 
 rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej, 
 promocja działalności biblioteki w środowisku, 
 promocja twórczości Grzegorza Kasdepke. 

 
3.UCZESTNICY KONKURSU: 
W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 
Skawina. 
 
4.WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 Konkurs polega na wykonaniu przez drużyny lapbooka dotyczącego przygód Detektywa Pozytywki – 

bohatera książki Grzegorza Kasdepke (drużyny tworzą lapbooki w szkole podczas zajęć: plastycznych, 
technicznych, w świetlicy, w bibliotece). 

 Przykład strony poświęconej tworzeniu lapbooków: 
https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook 

 Lapbook może zawierać m.in. informacje o autorze, życzenia dla niego z okazji 50 rocznicy urodzin 
(04.05.2022), zagadki detektywistyczne, rebusy, krzyżówki, wymyślone nowe przygody detektywa itp. 

 Prace należy oddać do dnia 15.04.2022 roku do Biblioteki Pedagogicznej. 
 Na pracy muszą znajdować się następujące dane: 

a) Imiona i nazwiska autorów, klasa 
b) Nazwa placówki 
c) Dane kontaktowe opiekuna grupy (imię i nazwisko, mail/telefon) 
d) Do pracy należy dołączyć wypełniony przez każdego z uczestników formularz (Załącznik nr 1), 

zawierający oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie 
wizerunku oraz klauzuli informacyjnej RODO. 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb organizatora oraz umieszczenia wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych  
i na stronach www biblioteki i Urzędu Miasta i Gminy Skawina.  

5.KRYTERIA OCENY: 
Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę : 
 znajomość treści lektury,  
 estetykę wykonania pracy, 
 samodzielność pomysłu i wykonania, 
 kreatywność grupy, 
 oryginalność pracy. 
 
6. ZASADY NAGRADZANIA: 
 Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa. 
 Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 
 
Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 


