MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
81- 838 Sopot, Al. Niepodległości 763
Tel. 58 551 41 31; tel./fax 58 551 43 78
NIP 585-12 - 45 -709 www.mdk.sopot.pl

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie „100 rocznica urodzin Stanisława
Lema”
Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z największych pisarzy XX wieku, innowator i zarazem
klasyk, futurolog i myśliciel. Poruszał się w ramach wielu gatunków literackich. Światową
sławę i popularność przyniosła mu fantastyka naukowa. Jego książki przetłumaczono na 45
języków i wydano w łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. W 2021 roku mija
100 lat od urodzin autora "Cyberiady" i z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie na
wykonanie lapbooka, inspirowanego twórczością Stanisława Lema lub nawiązującą
bezpośrednio do jego postaci.
Młody czytelniku to jedyna okazja, abyś zilustrował dzieła polskiego futurologa według
Twojej wyobraźni!
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Lapbooka „100 rocznica urodzin Stanisława
Lema”
Lapbook to kolorowa, pełna kieszeni i schowków z informacjami, własnoręcznie wykonana
książka tematyczna.
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie
Cele konkursu:
1. zachęcenie do poszukiwania własnych interpretacji usłyszanych opowieści,
2.twórcze przetworzenie informacji w formę interaktywnej prezentacji.
3. promowanie kreatywności wśród uczniów;
4. promowanie innowacyjnych form zdobywania i przekazywania wiedzy;
5. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Uczestnicy
I kategoria - klasy – IV - VI
II kategoria - klasy VII – VIII

III kategoria - szkoły ponadpodstawowe
Informacje:
1. Konkurs dotyczy stworzenia lapbooka – księgi opowieści o twórczości Stanisława Lema
lub o samym pisarzu. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z województwa
pomorskiego.
2. Lapbook – własnoręcznie wykonana „książka” prezentująca informacje na dany temat –
rodzaj teczki z przyklejonymi obrazkami, mini-książeczkami, kieszeniami, harmonijkami.
Po otwarciu przypomina deskę rozdzielczą – kokpit, umożliwiający jednoczesny dostęp
do wszystkich informacji. Istotną rolę odgrywa wyobraźnia autora, który sam decyduje,
jakie informacje i w jaki sposób (plastycznie) mają być zaprezentowane. Informacje mogą
być też drukowane, zdjęcia, opisy itp.
3. Tematem lapbooka jest twórczość Stanisława Lema.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do dzieci i młodzieży
2. Praca może być wykonana dowolną technika plastyczną.
3. Format pracy po zamknięciu: teczka A4 (po rozłożeniu – dowolny).
4. Dopuszcza się minimum 3 strony maksimum 10 stron.
5. KAŻDA PRACA ZGŁASZANA NA KONKURS WINNA BYĆ NA ODWROCIE
OPATRZONA W METRYCZKĘ, KTÓRA POWINNA ZAWIERAĆ,
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU
KLASA, JAKA KATEGORIA WIEKOWA

!!!! NIE WIEK DZIECKA !!!!

NAZWA SZKOŁY
5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia. Załącznik nr 1
6. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do Młodzieżowego Domu Kultury w
Sopocie Al. Niepodległości 763, w opakowaniach zabezpieczających prace przed
zniszczeniem, w terminie 31 marca 2021 roku
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone lub zagubione prace
przesłane drogą pocztową
8. Komisja oceniająca prace będzie brała pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność i
estetykę.
9. Komisja przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
10. Szczegółowe informacje o konkursie (wyniki, terminy prezentacji itd.) dostępne będą na
stronie internetowej placówki www.mdk.sopot.pl

11. Uwagi końcowe:
1. Placówka 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
placówkę.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z wyrażeniem
zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym
konkursem. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia
zwycięzcy, przyznania nagrody, prowadzenia działań promocyjnych konkursu oraz
upublicznienia danych osobowych laureatów niezbędnych dla realizacji konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r. poz. 922). Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie
zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika/ów. 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 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) oraz zgodą na korzystanie
przez organizatora z prac na własny użytek, ich publikację na stronie www.mdk.sopot.pl
oraz na portalach społecznościowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„100 rocznica urodzin Stanisława Lema”
Pieczątka przedszkola/szkoły

Oświadczenie
Ja, ………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego),
telefon kontaktowy……………………………………………
oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „100
rocznica urodzin Stanisława Lema”. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, wiek/klasa, przedszkole/szkoła)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich
danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w
portalach społecznościowych organizatora w Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności
informujących o jego wynikach.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje
dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji
okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora oraz w
innych formach utrwaleń.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie, jako
administratora danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

…………………………….
Czytelny podpis

