
KONKURSU NA LAPBOOK „Pomaganie jest ok!” 

 Cele konkursu:  
• poznanie czym jest wolontariat, 

• zachęcenie do pomagania i angażowania się społecznego,  

• twórcze przetworzenie informacji w formę kreatywnej  prezentacji.  

 

Informacje:  
1. Konkurs dotyczy stworzenia lapbooka  pt. „Pomaganie jest ok!”.  

2. Lapbook czyli samodzielnie wykonaną „książkę” prezentująca informacje na wyżej wymieniony temat .  

Czym jest LAPBOOK? Jest to rodzaj teczki z poprzyklejanymi obrazkami, mini-książeczkami, kieszeniami, harmonijkami i kopertami itp.  Po otwarciu 

przypomina  nieco otwarty laptop – kokpit, który umożliwia dostęp do wszystkich informacji związanych z tematem. Istotną rolę odgrywa wyobraźnia i 

kreatywność autora, który sam decyduje, jakie informacje i w jaki sposób (plastycznie) mają być zaprezentowane i przedstawione.  

 

Więcej: https://napolskim.wordpress.com/tag/lapbook/  

Jak można wykonać: https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw   

 

3. Tematem lapbooka jest wolontariat czyli rodzaj pomocy, którą wyświadczamy na rzecz innych osób, instytucji w sposób dobrowolny i bezpłatny.  

Przedstawcie, że pomaganie jest ważne. Jak Wy pomagacie? Co robicie i dla kogo? 

4. Informacje na temat wolontariatu można znaleźć tutaj: https://www.hospicjumopolskie.pl/wolontariat/ .  

 

Warunki uczestnictwa:  
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów klas I- III szkoły podstawowej.  

2. Praca może być wykonana dowolną technika plastyczną.  

3. Format pracy po zamknięciu: teczka A4 (po rozłożeniu – dowolny).  

5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z informacją o danych osobowych.  

6. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście, w opakowaniach zabezpieczających prace przed ich zniszczeniem, zagnieceniem 

 w terminie do 4 czerwca 2021 roku na adres:  

Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie 

pl. Kościelny 2,  

45- 555 Opole  

Z dopiskiem Lapbook Pola Nadziei 2021 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie pracy przesłanej drogą pocztową.  

8. Komisja oceniająca prace będzie brała pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność, kreatywność i sposób wykonania.  

9. Komisja przyzna nagrody oraz wyróżnienia.  

10. Szczegółowe informacje o konkursie (wyniki, terminy prezentacji- 18 czerwca br. itd.) dostępne będą na stronie internetowej 

https://www.hospicjumopolskie.pl/  

 

 

https://napolskim.wordpress.com/tag/lapbook/
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw
https://www.hospicjumopolskie.pl/wolontariat/
https://www.hospicjumopolskie.pl/


 

Uwagi końcowe:  
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem) na publicznej wystawie 

pokonkursowej, w prasie, na swoich stronach internetowych i w innych wydarzeniach organizowanych przez SHO.  

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach 

związanych z niniejszym konkursem.  

3. Informacje o konkursie można uzyskać pod adresem mailowym: b.chylka@hospicjumopolskie.pl   lub nr telefonu: 728949636 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

UCZESTNIKA KONKURSU NA LAPBOOK „Pomaganie jest ok!” 

 
Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………… Wiek ……………  

Dane do kontaktu (tel. /adres e-mail) …………………………………………………………………………………………… ….. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu na lapbook „Pomaganie jest  ok!”, organizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie pl. 

Kościelny 2, 45- 555 Opole i akceptuję jego zasady. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach ewidencyjnych i informacyjnych 

wynikających z potrzeb konkursu.  

 

……………………………………………………………………  
Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA INDYWIDUALNEGO 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

……………………………………………………………..…………  
Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

……………………………………………………………..…………  
Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego  

 

w konkursie lapbook „Pomaganie jest ok!”.  
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, klasy, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach 

wynikających z organizacji konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn.zm.)  

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm). Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz 

miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie . Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

* Akceptuję regulamin konkursu. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie. Posiadam prawo do wglądu w treść danych mojego 

dziecka oraz możliwość ich poprawiania.  

 

……………………………………………………………………  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:b.chylka@hospicjumopolskie.pl

