
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „TRADYCJE  I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE” 

  

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Osieku. 

 

 Cele i tematyka konkursu: 

1. poszerzenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, 

2. rozwijanie zainteresowań tematyką regionalną  wśród dzieci młodzieży, 

3. kształtowanie postawy szacunku dla tradycji, 

4. kultywowanie wartości, ideałów i postaw, 

5. pobudzanie do twórczego myślenia, 

6. popularyzacja techniki lapbooka. 

 

Uczestnicy konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych I- VIII z terenu Gminy 

Osiek. 

2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić  jedną autorską pracę lapbooka o tematyce 

zgodnej z przedmiotem konkursu. Praca ma być wykonana indywidualnie. 

3. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia. 

 

Przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest teczka tematyczna  w formie lapbooka, która powinna 

zawierać  następujące informacje: 

- tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, 

- grafika związana z tematem, 

- inne oryginalne pomysły autora. 

2. Dozwolone są różne techniki i pomysły pod warunkiem, że praca będzie miała formę 

lapbooka. 

3. Dopuszczalne jest wykorzystanie zeskanowanych ilustracji i tekstów pisanych na 

komputerze. 

4. Lapbook powinien mieć formę nie większą niż A3. 

6. Praca powinna zawierać metryczkę z danymi: Imię i nazwisko uczestnika, klasa, pełna 

nazwa szkoły.  

7. Praca złożona na konkurs przechodzi na własność organizatora. 

 

Miejsce i termin składania prac: 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Centrum Kultury i Sportu w Osieku w terminie do 16 

grudnia 2021r. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 



 

Ocena: 

1. Ocena prac będzie uwzględniać następujące kryteria: 

- zgodność pracy z tematem, 

- wartość merytoryczna treści lapbooka, 

- kompozycja, 

- wkład pracy, 

- estetyka wykonania pracy, 

- poprawność stylistyczna i ortograficzna. 

2. Prace oceniane będą w kategoriach: 

- klasy I-III 

- klasy IV-VI   

- klasy VII– VIII  

 

Nagrody 

1.  W każdej z kategorii zostanie przyznana nagroda główna oraz dwa wyróżnienia. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 20.12.2021 r. Laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na naszym profilu na 

portalu Facebook. 

 

Czym jest lapbook i jak go wykonać? Odpowiedź znajdziesz w tym filmie! 

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