
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

„MOJE ZDROWIE” – MÓJ LAPBOOK 

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie,  
ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, telefon: 081 7468177, e-mail szkoły: 
poczta@sp52.lublin.eu

Cele konkursu: 
1. Popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji.
2.  Podnoszenie  świadomości  dotyczącej  zasad  zdrowego  stylu  życia:  odżywiania,  ruchu,
bezpieczeństwa.
3. Kształtowanie wśród uczniów postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych
ludzi.
4. Zmotywowanie uczniów do zmiany nawyków żywieniowych.
5. Promocja zdrowego żywienia, aktywnego stylu życia i bezpieczeństwa.
6. Zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji na wybrany temat.
7. Budzenie wrażliwości estetycznej. 

Uczestnicy konkursu: 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII lubelskich szkół podstawowych. 

Warunki konkursu: 
1. Tematem lapbooka jest: „Moje zdrowie”. 
2.  Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie  wykonać książkę tematyczną w
formie lapbooka. Należy w niej zamieścić treści związane ze zdrowym odżywianiem, aktywnością
fizyczną i bezpieczeństwem. W lapbooku można również zamieścić opisy, zagadki lub inne prace
pisemne). 
3. 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  kieszonkach,  książeczkach  o  przeróżnych
kształtach i na karteczkach. 
Wskazówki do wykonania lapbooka znaleźć można na YouTube lub pod wskazanym linkiem: 
https://cen.suwalki.pl/pdf/Lapbookowe_ABC.pdf
4. Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie
pisemnej  oraz  rysunkowej  z  zachowaniem  konstrukcji  lapbooka.Nie  dopuszcza się  prac
wykonanych z materiałów sypkich.

https://cen.suwalki.pl/pdf/Lapbookowe_ABC.pdf
mailto:poczta@sp52.lublin.eu


5. Praca powinna być wykonana z papieru o dowolnych wymiarach.
6. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę, szkoła może złożyć dowolną ilość prac. 
7. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana. 
8. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie danymi osobowymi: imię i nazwisko autora pracy,
szkoła, klasa. 
9. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu. 

Termin składania prac: 
Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie, ul. Władysława Jagiełły11 20-
281 Lublin, do 23grudnia  2022 roku. 

Ocena prac oraz nagrody: 
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora
Konkursu. 
2. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy,
ciekawe  ujęcie  tematu,oryginalność,  pomysłowość,   poprawność  merytoryczną,  stylistyczną,
ortograficzną , zgodność z tematem i estetykę. 
3. Za wyróżnione prace Komisja przyzna nagrody. 
4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani do 4 stycznia 2023 roku. 
5. Wręczenie nagród nastąpi 31 stycznia 2023 roku.
6.  Wystawa prac  uczestników konkursu  będzie  miała  miejsce  w Szkole Podstawowej  nr  52  w
Lublinie oraz zostanie zaprezentowana na stronie Szkoły i Facebooku. 

Koordynatorzy konkursu: 
Agnieszka Kowalczyk-Szczupak , Przemysław Flis



LAPBOOK
NASZ SPOSÓB NA GROMADZENIE MATERIAŁÓW NA

DANY TEMAT
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 52 im.
Marii Konopnickiej w Lublinie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z konkursem tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu
i wręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w
celusprawozdawczości.
3.  Uczestnikom  przysługuje  prawo  dostępu  do  danych  i  ich  poprawiania  oraz  żądania
usunięcia.Administratorzy  informują,  że  podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  dla
uzyskania nagród iich doręczenia.
4. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie
zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wsprawie 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).



KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko autora: ................................................................................................................

wiek:..............................klasa:..............................

Tytuł pracy:.....................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna:............................................................................................................

Nazwa i adres szkoły:...................................................................................................................

nr tel. : .................................................e-mail: .................................................

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  ……........................................................
w  Międzyszkolnym  Konkursie  „Moje  zdrowie”  –  Mój  lapbook organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie

........................................................................
(data i czytelny podpis rodzica(opiekuna prawnego) autora pracy)

Zgoda rodzica(opiekuna prawnego) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych
osobowych oraz wizerunku dziecka:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

............................................................................................................
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Międzyszkolnego Konkursu
„Moje zdrowie” – Mój lapbook organizowanymprzez Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii 
Konopnickiej w Lublinie.
Jednocześnieoświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem
poinformowanyo prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie
zRozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (Dz.  Urz.  UE  L  119/1  z  4  .05.2016)
orazUstawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019 poz. 1781).

……….........................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka,  w  przypadku
wyłonieniajako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81
ust. 1ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r.
poz.1062).

Niniejsza  zgoda  dotyczy  w  szczególności  zamieszczenia  fotografii,  danych  osobowych  w
zakresieimienia,  nazwiska  oraz  miejsca  nauki  uczestnika  konkursu  w  publikacji  na  stronie
internetowej  Szkoły  Podstawowej  nr  52  im.  Marii  Konopnickiej  w  Lublinie  oraz  przesłania
wynikówkonkursu  pocztą  elektroniczną  do  sekretariatów  szkół.  Niniejsza  zgoda  nie  jest
ograniczonaczasowo ani terytorialnie.

………........................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego



Porozumienie o nieodpłatnym przeniesieniu własności oraz praw autorskich pracy
konkursowej na Organizatora Konkursu

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………..
jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego……………………………………….
będącego autorem pracy …………………………………………………(tu wpisać tytuł pracy) 
przenoszę własność pracy konkursowej wraz zprawami autorskimi na organizatorów 
Międzyszkolnego Konkursu„Moje zdrowie” – Mój lapbook.

………..........................................................
(data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy)

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu„Moje zdrowie” – 
Mój lapbookorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie 
oraz akceptuję jego warunki.

………..........................................................
(data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy)


