
 

 

 

 

GMINNY  KONKURS 

 

„ZOBACZ AUTYZM ” 

 
pod patronatem 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej im ks. Antoniego Podgórskiego 

w Iwoniczu 

 

zaprasza 

uczniów szkół z terenu gminy Iwonicz-Zdrój 

do udziału w projekcie mój lapbook 



Regulamin konkursu: 
I. Cele konkursu:  

1. Promowanie wiedzy na temat Autyzmu. 

2. Wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na Autyzm. 

3. Kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych tym problemem. 

4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości. 

5. Rozwijanie umiejętności plastycznych, estetycznych oraz umiejętności przekazywania 

i zaprezentowania swojej wiedzy.  

6. Integrowanie środowisk szkolnych.  

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie:  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Iwonicz-Zdrój. 

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.  

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie 

lapbooka (książka na kolanach, więcej informacji w załączniku nr 3). 

4. Forma pracy może być np. pisemno-rysunkowa, dozwolone są różne techniki i pomysły pod 

warunkiem, że praca będzie miała formę lapbooka. 

5. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane.  

6. Każdy zgłoszony uczestnik może przesłać jedną pracę. Liczba zgłoszonych z danej szkoły 

uczestników jest dowolna. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. 

7. Oceny przesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 

zgodnie z następującymi kryteriami:  

- zawartość merytoryczna, 

- pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 

- wyrazistość przekazu, 

- wykorzystanie różnych technik plastycznych, 

- ogólne wrażenie artystyczne.  

8. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia, wszyscy 

uczestnicy otrzymają dyplom. 

9. O terminie wręczenia nagród poinformujemy  telefonicznie. 

10. Do każdej pracy powinna być załączona metryczka zawierająca następujące dane: imię i nazwisko 

ucznia, klasa, szkoła. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.  

.  

III. Termin i miejsce składania prac:  

Kartę zgłoszeniową oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie należy przesłać do 

08.03.2019 r.  na adres:  

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu  

ul. Zagrodniki 21  

38-440 Iwonicz-Zdrój  

do dnia 22 marca 2019 roku należy przesyłać pracę konkursowe– prosimy o dopisek na kopercie: 

KONKURS mój lapbook  „Zobacz Autyzm” na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu. 

Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.  

VI. Postanowienia końcowe:  

1. Oddając pracę konkursową, autor zgadza się na upublicznienie jej na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu oraz prasie lokalnej.  

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.  



3. Prace nie będą zwracane.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego 

wymagały okoliczności obiektywne.  

5. Regulamin konkursu i załączniki umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.  

6. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości bardzo prosimy o kontakt mailowy: 

babczynska.malgorzata@gmail.com, stefanskamagdalena@o2.pl. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 
koordynatorzy konkursu                                                                                                                            dyrektor 

Małgorzata Warzocha                                       Małgorzata Jakubowicz 

Magdalena Stefańska  
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