III Regionalny konkurs biblioteczny
„W ogrodzie baśni”
Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół regionu cieszyńskiego i Jastrzębia-Zdroju.
Kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja.
Przedmiotem konkursu jest:
Wykonanie pracy konkursowej w formie LAPBOOK’a, inspirowanego dowolną baśnią.
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 kieszeniach,
książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.
Warunki:


Aby wziąć udział w konkursie, należy samodzielnie zaprojektować i wykonać lapbook
na temat dowolnej baśni.



Dopuszczalne jest wykorzystanie skanowanych ilustracji, tekstów pisanych na
komputerze.



Do wykonania lapbooka należy wykorzystać teczki tekturowe typu manila albo
zwykłe teczki wiązane, z gumką, białe lub kolorowe formatu A4.



Z jednej szkoły można przesłać najwyżej 4 prace.



Do każdej wytypowanej do konkursu pracy należy dołączyć kartę informacyjną
zawierającą: autora i tytuł baśni, nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu, imię
i nazwisko ucznia przygotowującego pracę oraz imię i nazwisko opiekuna
bibliotekarza wraz z adresem e-mail, a także zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku (schemat karty informacyjnej i zgody do wykorzystania
zamieszczono na końcu regulaminu).



O zakwalifikowaniu uczniów do finału konkursu bibliotekarze zostaną powiadomieni
pocztą e-mail, zaś wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronach internetowych
Organizatorów.



Nadesłane prace oceni niezależne jury powołane przez Organizatorów. Werdykt jury
jest ostateczny.

 Laureaci zostaną nagrodzeni oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla bibliotekarzy
zostaną przygotowane przez Organizatorów potwierdzenia poświadczające
merytoryczną opiekę nad uczniami i przebiegiem szkolnego etapu konkursu.

Termin przyjmowania prac:

Od 20 do 31 marca 2017 r.
Prace należy przekazać do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje”
w Cieszynie przy ul. Świeżego 8 w godz. 9.00-16.00
Uczestnicy z Jastrzębia-Zdroju mogą przekazać prace do Biblioteki lub Sekretariatu Zespołu
Szkół nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada 4 w godz. 8.0015.00.
Finał konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu - rozdanie nagród i prezentacja prac odbędzie się w Ośrodku
Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 16.00.
Po finale konkursu będzie zorganizowana wystawa prac w Bibliotece Pedagogicznej
w Cieszynie przy ul. Stalmacha 14.
Prace po zakończeniu wystaw przechodzą na własność autorów i będą do odbioru w okresie
15.09 do 15.10.2017 r. w siedzibie ODZ ul. ks. Świeżego 8. Po terminie przechodzą na
własność Organizatorów.
Organizatorzy:
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie – mgr Emilia
Gibiec;
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej. Filia w Cieszynie – mgr Jadwiga
Picha;
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju – mgr Ewa Mrowiec.
Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowie współorganizator – Jadwiga Picha – e-mail:
jadwiga.picha@gmail.com, Ewa Mrowiec – e-mail: emmrowiec@wp.pl

Schemat karty informacyjnej:
Autor, tytuł baśni
Nazwa i adres szkoły
Numer telefonu szkoły
Imię i nazwisko ucznia przygotowującego
pracę
Imię i nazwisko opiekuna bibliotekarza,
adres e-mail

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej,
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie oraz Zespół Szkół
nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju w celach organizacyjnych, ogłoszenia
wyników konkursu oraz opublikowania zdjęć z finału konkursu zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.).
Imię i nazwisko dziecka

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

Data

