
Regulamin konkursu plastycznego  

B jak Bytom w lapbookach 

 

§ 1  

Organizatorami konkursu B jak Bytom w lapbookach, zwanego dalej Konkursem, są Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Bytomiu oraz  Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu, zwane dalej 

Organizatorami. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzenie ich kreatywności 

oraz promowanie miasta Bytomia. 

 

§3 

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej 

www.sp3.bytom.pl i www.biblioteka.bytom.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod 

numerami telefonów 32 281 09 33 oraz 32 787 06 01 do 03 wew. 413 lub 414 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej  joannasynecka@gmail.com lub dld@biblioteka. 

bytom.pl. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku lat od 6 do 13. W Konkursie mogą wziąć 

udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Bytomia, w dwóch kategoriach wiekowych - 

klasy 1 – 3 i 4 – 6. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy w formie lapbooka, 

dotyczącej Bytomia w szerokim rozumieniu (jego historia, architektura, sport, miejsca 

wypoczynku itp.). Lapbook to  interaktywna teczka-książka, w której umieszczono informacje 

dotyczące danego zagadnienia. Materiał w niej gromadzony  może mieć formę - diagramów, 

ilustracji, notatek, wycinków prasowych, odręcznych rysunków.  

Każdy uczestnik może przygotować tylko 1 pracę w formacie A4 lub A3. Prace będą 

oceniane pod względem zgodności z tematem, staranności wykonania, kreatywności. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy tj. pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 

w Bytomiu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu oraz ich rodziny. 

5. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, klasę, tytuł pracy, 

telefon i dane placówki zgłaszającej pracę (szkoły), imię i nazwisko nauczyciela, pod 

kierunkiem którego wykonana była praca. 

6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców i przyznania nagród. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do 

przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

U z 2002 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), według załączonego wzoru (załącznik nr 1). 

http://www.sp3.bytom.pl/
http://www.biblioteka.bytom.pl/
mailto:joannasynecka@gmail.com


 7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 

z późn. zm.) oraz zgody na publikację w Internecie. Warunkiem udziału w Konkursie jest 

załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora 

o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu według załączonego wzoru 

(Załącznik nr 1). 

 

§5  

Termin i warunki nadsyłania prac 

1. Od 01.04.2016 roku do 07.05.2016 roku prace można dostarczać osobiście do biblioteki 

szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 lub Działu Literatury dla Dzieci i Młodzieży MBP w 

Bytomiu. 

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trwania czasu Konkursu lub jego 

odwołania z przyczyn od niego niezależnych. 

3. Prace przechodzą na własność Organizatorów i nie będą odsyłane. 

 

§ 6  

Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa. Jury powoła Dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega 

zakwestionowaniu. 

2. Prace nie spełniające wymagań konkursowych nie będą oceniane. 

3. Jury dokona wyboru 3 prac z każdej grupy wiekowej.  

4. Jury zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac.  

5. Wszyscy laureaci dostaną pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 13.05.2016 roku. 

7. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie 

Organizatorów oraz zostanie przesłana do szkół drogą mailową. 

8. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli odebrać nagród w wyznaczonym terminie, będą 

mogli dokonać tego w terminie późniejszym w Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu.  

9. Prace będą eksponowane na terenie gmachu głównego MBP w Bytomiu. 

 

§ 7 

Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki podane w Regulaminie. 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do regulaminu Konkursu B jak Bytom w lapbookach 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

……………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego autora pracy konkursowej 

 

……………………………………………… 

Rok urodzenia autora pracy  

 

…………………………………………… 

Klasa 

 

……………………………………………….. 

Nazwa i numer szkoły 

 

………………………………………………. 

Numer telefonu do szkoły 

 

………………………………………………. 

Tytuł pracy konkursowej  

 

Jako opiekun prawny autora pracy konkursowej zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do konkursu 

plastycznego „B jak Bytom w lapbookach”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia 

majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako 

opiekun prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu – Szkołę Podstawową nr 3 

w Bytomiu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 3 – autorskie prawa 

majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego 

adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa 

majątkowe do utworu. 
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora  

w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i  dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego  

w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia  

utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą 

bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa 

majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 

1)utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego. 



2)publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także 

publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

 Jako opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie  

z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do 

udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Jako 

opiekun prawny autora utworu przenoszę na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, 

na którym utrwalono utwór. Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że utwór jest autorstwa 

mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób 

trzecich. Jako opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka na stronach 

internetowych organizatorów dla celów promocyjnych w związku z organizacją Konkursu. 

 
…………………………………………………………. 

Data i podpis opiekuna prawnego autora pracy 


