
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5  im. K. K. Baczyńskiego w Piasecznie zaprasza
do udziału w gminnym konkursie biblioteczno-polonistycznym, pod patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 

REGULAMIN  

I ORGANIZATOR
• Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. K. K. Baczyńskiego w Piasecznie.

II CELE KONKURSU
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
• Uświadomienie konieczności szanowania książek.
• Popularyzacja obchodów Światowego Dnia Książki i Praw

Autorskich.
• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.

III WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy 

Piaseczno.
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

a) I kategoria uczniowie klas I-III
b) II kategoria uczniowie klas IV-VI

IV FORMAT I TECHNIKA:
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie zakładki do książki-dowolną techniką i z dowolnych 

płaskich, niebrudzących materiałów i nieniszczących książki.
• Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
• Należy zgłaszać prace indywidualne, wykonane samodzielnie (prace zbiorowe nie będą 

rozpatrywane).
• Prace powinny mieć postać jednostronnej zakładki do książki.
• Format pracy dowolny.

V KRYTERIA OCENY PRACY
• Pomysłowość i inwencja twórcza. 
• Samodzielność wykonania.
• Wrażenia estetyczne.



VI KOMISJA OCENIAJĄCA:
• Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

VII TERMINY 
• Termin ogłoszenia konkursu – 01 IV 2014 r.
• Termin składania prac – do 07 V 2014 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu –12 V-2014 r. w Szkole Podstawowej nr 5 ul. Szkolna 14 05-500 

Piaseczno.

VIII UWAGI
• Do każdej pracy  należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie zakładki.
• Podać – imię i nazwisko autora pracy, klasę, szkołę, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
• Dodatkowo każda praca powinna zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka zgodnie z załączonym wzorem.

Osoby odpowiedzialne ze strony Organizatora: Małgorzata Kajkowska, Mariola Zawadzka, Anna 
Domitr.

Wzór oświadczenia:

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka

……………………………………….                                   …………………………………
Imię i nazwisko dziecka                                                             klasa/szkoła

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na publikowanie danych osobowych ( imię i nazwisko,
klasa, szkoła) oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w konkursie „Najpiękniejsza zakładka do
książki” na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 5 oraz na gazetce przed biblioteką w roku
szkolnym 2013/2014.

………………………………                 ………………………………………………..
                 (data)                                                 czytelne imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101 
poz. 926, ze zm.)
*-niepotrzebne skreślić


