
 
Czytam wszystkimi zmysłami 

Regulamin konkursu na książeczkę sensoryczną 

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika  

 ul. Zabłockiego 8 

 24-100 Puławy 

Koordynator: Zespół ds. Wolontariatu 

Patronat: Spółdzielnia Socjalna ,,Inicjatywa''  

 

Temat: Czytam wszystkimi zmysłami – moja książeczka sensoryczna. 

 

Cele konkursu:  

- rozwijanie twórczej postawy, 

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni u dziecka, 

- wdrażanie do „zdrowego” współzawodnictwa, 

- ćwiczenie zręczności i logicznego myślenia, 

- rozwijanie zdolności manualnych, 

- poznanie różnych technik plastycznych, 

- wykorzystanie książeczek do terapii integracji sensorycznej dzieci, 

 

Warunki udziału w konkursie:  

 

1. Konkurs adresowany jest do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i szkół na terenie Gminy Miasta Puławy. 



 

2. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

a. Dzieci sześcioletnie 

b. Uczniowie klas 1-3 

 

3. Technika pracy: 

a. wykonanie pracy konkursowej – książki sensorycznej dotykowej/ 

zapachowej. 

b. wykorzystanie różnorodnych faktur i materiałów (filc, papier piankowy, 

sznurek, wstążki, papier ścierny, guziki, tektura, itp.), 

c. liczba stron 8-15 stron (łącznie ze stroną tytułową), 

d. sztywna okładka, 

e. książeczka nie powinna zniszczyć się podczas użytkowania. 

 

4. Format pracy: dowolny. 

 

5. Dodatkowe informacje: 

a. do konkursu składane są prace wykonane indywidualnie i samodzielnie, 

b. organizator przyjmuje maksymalnie 3 książeczki z jednej placówki.  

 

6. Każda praca powinna zawierać metryczkę: 

a. Imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka, klasa, adres placówki oraz mail 

i tel. kontaktowy do szkoły, 

b. metryczkę umieszczamy z tyłu książki. 

 

7. Termin składania prac mija 5 lutego 2022 roku o godzinie 14.00. Prace 

(wraz z dołączoną zgoda na przetwarzanie danych osobowych  



i klauzulą informacyjną Załącznik nr 2) można składać osobiście  

w sekretariacie Organizatora, bądź przesłać pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika 

Ul. Zabłockiego 8 

24-100 Puławy 

Z adnotacją: Książeczka sensoryczna – konkurs 

 

Placówki biorące udział w konkursie dostarcza pracę konkursową na własny 

koszt. Książki dostarczone po terminie lub zniszczone nie będą podlegać 

ocenie jury. 

 

8. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora. 

 

9. Kryteria oceny prac obejmują: 

a. pomysłowość, 

b.  oryginalność ujęcia tematu, 

c. estetykę i trwałość wykonanej pracy, 

d. samodzielność wykonania książki. 

 

10.  Jury przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej (1,2,3 miejsce dla 

grupy 6 latków, 1,2,3 dla klas I-III oraz ewentualne wyróżnienia). 

 

11. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi. Książeczki 

zostaną przekazane Spółdzielni, która objęła patronatem konkurs  

i posłużą jako pomoc dydaktyczna w terapii integracji sensorycznej. 

 



12. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej 11 lutego 2022 

na stronie internetowej organizatora: www.sp4.um.pulawy.pl  

z adnotacją o dacie wręczenia dyplomów i nagród. W razie trudności 

wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej, nagrody zostaną przesłane 

na wskazany adres na koszt organizatora.  

Koordynatorzy konkursu 

Zespół ds. Wolontariatu 

Karolina Mucha  

Agata  Janczak 

Agata Saran- Kurek 

Anika Raczyńska 

Monika Maciejewska 

Katarzyna Makuch 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 Metryczka 
 
Dane Metryczka 

 
Imię i nazwisko 
dziecka 

 
 

Wiek dziecka  
Klasa  
Adres placówki  

 
 

E-mail do placówki  
 

Tel do placówki  
 

 
 



Załącznik nr 2 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 

• Administratorem danych uczestników i rodziców/opiekunów prawnych jest 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach. 

• Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować pisemnie 
lub osobiście pod adresem: 24-100 Puławy, ul. M. Piłsudskiego 83, 
telefonicznie pod numerem telefonu 609 193 008 lub pocztą elektroniczną 
pisząc na adres: rodo@cuwpulawy.pl 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich 
rodziców/opiekunów prawnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

• Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu oraz promowanie 
działań edukacyjnych Organizatora na jego stronie internetowej.  

• Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo przez okres trwania 
konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 
koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.  

• Wyraz ̇enie zgody na publikację danych na stronie internetowej jest 
dobrowolne. 

• Udzielona zgoda moz ̇e zostać w kaz ̇dej chwili wycofana jednak cofnięcie 
zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej cofnięciem.  

• Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje 
prawo z ̇ądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo z ̇ądania 
sprostowania danych, prawo do z ̇ądania ograniczenia przetwarzania 
danych, prawo do z ̇ądania usunięcia danych, prawo z ̇ądania przeniesienia 
danych do innego administratora.  

• Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę należy napisać pod adres 
Organizatora lub IOD (z dopiskiem IOD/dane osobowe).  

• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złoz ̇enia skargi do 
organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). 

• Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika      
w Puławach Koordynator: Zespół ds. wolontariatu. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych:  

 
…………………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 


