
REGULAMIN KONKURSU  

„MÓJ WŁASNY LAPBOOK” 

 

 

1. Organizator 

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa „ Don Bosko” w Świętochłowicach 

2. Cel konkursu 

• rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i własnych zainteresowań; 

• wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania; 

• kształtowanie sprawności manualnej  

• radość i satysfakcja z tworzonej pracy plastyczno-technicznej 

      

3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych- głównie „zerówki” oraz uczniów klas I-III 

Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej. 

2. Projekty konkursowe mają być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 

3. Format pracy- dowolny  ( sugerujemy żeby praca była w formacie większym niż rozmiar A4 ) 

4. Technika pracy: dowolna (różnorodność i pomysłowość mile widziana) 

5. Prace należy opisać metryczką:  

• imię i nazwisko,  

• nazwę/numer przedszkola lub szkoły, 

• telefon kontaktowy, adres e-mail 



6. Osoby składające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę 

na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na 

potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 

Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Salezjański Zespół Szkół 

Publicznych Don Bosko w Świętochłowicach.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion dzieci na stronie FB szkoły.  

8. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników. 

9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne  z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. 

10. Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie z pracy konkursowej i rozporządzania nią przez 

organizatora na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby konkursu. 

 

4. Miejsce i termin składania prac konkursowych  

1. Termin trwania konkursu do 30 maja 2021 roku.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 czerwca 2021. 

3. Prace należy wysyłać na adres mailowy: swietlica@salezjanie.com.pl lub dostarczyć do  

siedziby szkoły – Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Świętochłowicach, 

ul. Wojska Polskiego 82 (na portierni bądź bezpośrednio w świetlicy Szkoły, w godzinach 8.00 

do 14.00.) 

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub 

nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.  

5. Organizator zezwala uczestnikom po zakończeniu konkursu na odbiór swoich prac do dnia 18 

czerwca 2021.   

5. Kryteria oceny prac konkursowych  

1. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:  

• pomysłowość 

• staranność wykonania 

• zastosowany materiał 

2.  Ocena prac dokonywana będzie w dwóch kategoriach:  

• dzieci przedszkolne  

mailto:swietlica@salezjanie.com.pl


• uczniowie klas 1-3 

6. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu  

1. Oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy dokona komisja konkursowa w składzie 

nauczycieli SZSP.   

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 czerwca 2021. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na szkolnym facebooku SZSP „Don Bosko”.  

4. Zdjęcia  prac konkursowych wraz z imionami autorów, wiekiem i placówką do której 

uczęszcza dziecko będą zamieszczone na szkolnym facebooku. 

7. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

 

 

 


