“Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości.
Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie,
na wasze rodziny i na cały świat” Jan Paweł II

“Jan Paweł II - Polak, Papież, Człowiek.
Historia ukryta w lapbooku”
Regulamin
VI Konkursu Filialnego
Organizator:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Filie w Chrzanowie, Miechowie,
Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz
powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego i proszowickiego.

Cele:
•
upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II,
•
upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Jana Pawła II,
•
kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat i selekcji
zgromadzonych materiałów,
•
promowanie nowatorskich metod i form pracy,
•
pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.
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Warunki udziału:
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu lapbooka związanego z postacią Jan Pawła II.
2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
- temat: praca konkursowa ma nawiązywać do postaci Jana Pawła II (uczestnicy mogą
zaprezentować osobę Papieża w każdym aspekcie, np.: Papież - pielgrzym, przyjaciel dzieci
i młodzieży, kochający góry i sport, poeta itd.),
- rozmiar: praca konkursowa powinna być wykonana w formie teczki nie większej niż format A4
przy zamknięciu, z zachowaniem konstrukcji lapbooka, w dowolnej technice,
- praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,
- do konkursu nie mogą być zgłaszane prace prezentowane wcześniej w innych konkursach
plastycznych, wystawach, itp.
Zgłoszenia:
1. Udział ucznia w konkursie zgłasza nauczyciel szkoły.
2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac.
3. Na odwrocie zgłoszonej pracy powinna znajdować się przyklejona metryczka, której wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wraz ze złożeniem prac konkursowych należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział dziecka w konkursie według załączonego wzoru - załącznik nr 2.
Prace bez metryczki i zgody rodziców nie będą dopuszczone do konkursu.
Prace należy składać w poszczególnych Filiach (zgodnie z powiatem) - osobiście lub pocztą na adres:
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Chrzanowie, al. Henryka 53,
32-500 Chrzanów
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Miechowie, ul. Ks. Skorupki 4,
32-200 Miechów
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie - Filia w Nowej Hucie, os. Kościuszkowskie 2A,
31- 858 Kraków (placówki z miasta i gminy Kraków)
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Oświęcimiu, ul. Bema 4,
32-600 Oświęcim
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Proszowicach, ul. 3 Maja 91,
32-100 Proszowice
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Słomnikach, ul. Kościuszki 26
32-090 Słomniki (powiat krakowski)
Organizacja konkursu:
Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach:
 I - eliminacje (w Filiach),
 II - finał (w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie).
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Ocena prac:
Prace konkursowe na etapie eliminacji oceniać będzie jury powołane przez Filie. Jury wyłoni po 5 prac,
które przejdą do etapu drugiego (finału).
Na etapie drugim jury powołane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie wyłoni trzy
najlepsze prace, którym przyzna I, II i III miejsce. Dopuszcza się także przyznanie wyróżnień.
Jury będzie oceniać prace w skali od 1 do 5 punktów według poniższych kryteriów:
1. Dobór materiału – preferowany tekst napisany ręcznie, własnoręcznie wykonane rysunki, mapy
i inne materiały dołączone do pracy - (1-5 pkt)
2. Estetyka i staranność wykonania pracy - (1-5 pkt)
3. Wartość merytoryczna zaprezentowanych informacji - (1-5 pkt)
4. Kompozycja (kreatywność i innowacyjność w wykonaniu lapbooka, oryginalność, stopień trudności
zastosowanych elementów, różnorodność wykorzystanych materiałów, ujęcie tematu) - (1-5 pkt)
Nagrody:
Laureaci konkursu (miejsca I, II i III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymają
dyplomy i drobne upominki.
Pozostali uczniowie (finaliści), których prace zostały zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają
dyplomy uczestnictwa.
Terminy:
 do 31 III 2020 r.- składanie prac konkursowych,
 do 7 IV 2020 r.- rozstrzygnięcie etapu eliminacji, ogłoszenie listy osób, których prace zostały
zakwalifikowane do finału,
 do 30 IV 2020 r.- rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników.
 Gala finałowa - 13 V 2020 r. o godz. 11.00
O wynikach konkursu organizator poinformuje nauczycieli (opiekunów) za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Wyniki zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Krakowie oraz na stronach internetowych Filii.
Gala finałowa oraz wręczenie nagród odbędzie się 13 maja 2020 r. o godz. 11.00 w Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie (al. F. Focha 39).
Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.
Uwagi końcowe:
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację
materiałów z przebiegu konkursu, a także wizerunku fotografowanych osób.
 Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego wręczenia nagród oraz na stronach
internetowych i portalach społecznościowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie
i Filii.
 Pozostałe prace uczestników konkursu zostaną udostępnione na wystawach filialnych.
Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.
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Informacje o konkursie:
Filia w Chrzanowie
Tel.: (32) 623 45 13
mail: filia.chrzanow@pbw.edu.pl
Filia w Miechowie
Tel.: (41) 383 12 32
mail: filia.miechow@pbw.edu.pl
Filia w Nowej Hucie
Tel.: (12) 644 00 09
mail: filia.nowahuta@pbw.edu.pl
Filia w Oświęcimiu
Tel.: (33) 842 45 93
mail: filia.oswiecim@pbw.edu.pl
Filia w Proszowicach
Tel.: (12) 386 12 28
mail: filia.proszowice@pbw.edu.pl
Filia w Słomnikach
mail: filia.slomniki@pbw.edu.pl
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Załącznik nr 1

Metryczka
Pieczęć szkoły
................................................................................................................
Imię i nazwisko autora pracy, klasa

.............................................................................................................................................
Tytuł pracy

Dane nauczyciela (opiekuna) odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem
Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………..………………….…………………………………………………………………..
telefon: ………………………………………...…………………………………………………………………
⚀ Akceptuję regulamin.
⚀ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Uwaga: wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: ochronadanych@pbw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody na uczestnictwo w VI Konkursie Filialnym
Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych,
w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych, archiwalnych
w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych przez okres niezbędny do ich wykonania.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały
zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).

…………………………………………
Podpis nauczyciela (opiekuna)
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym
przez Filie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie zlokalizowane w Chrzanowie, Miechowie,
Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach
VI Konkursie Filialnym
Jan Paweł II - Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku.
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich (imię, nazwisko)
…………………………………………….…………….
(podpis)
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatora wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas
rozstrzygnięcia konkursu, na stronach internetowych i na portalach społecznościowych oraz materiałach reklamowych
organizatora konkursu.
……………………………………………………………..
(podpis)
IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy
konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji okolicznościowej, na stronach
internetowych i portalach społecznościowych organizatora oraz w innych formach utrwaleń.
……………………………………………………
(podpis)
⚀ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Uwaga: wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: ochronadanych@pbw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody na uczestnictwo w VI Konkursie Filialnym
Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych,
w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych, archiwalnych
w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych przez okres niezbędny do ich wykonania.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały
zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).

……………………………………………….
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)
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