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„Mali Wydawcy. 

Książeczki do czytania uczestniczącego” 

 
REGULMIN I EDYCJI KONKURSU 

organizowanego przez 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 

Caritas w Wysokiej 

 

§ 1. Cele konkursu 
 

1. Promowanie twórczości dzieci powstałej z współpracy dziecka z nauczycielem lub 

rodzicem. 

2. Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji dzieci. 

3. Promowanie metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością lub/i trudnościami  

w komunikacji, w tym metody czytania uczestniczącego. 

4. Ukazanie możliwości porozumiewania się alternatywnymi i wspomagającymi 

metodami komunikacji (AAC). 

 

§ 2. Organizator i patronat 

 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Niepubliczny Ośrodek 

Rewalidacyjno-Wychowawczy 

Caritas w Wysokiej, 

Wysoka 49, 37-100 Łańcut, 

tel. kontaktowy 17 225 80 55 

e-mail: kontakt@osrodekwysoka.pl 

www.osrodekwysoka.pl 

facebook.com/osrodekwysoka 

 

 

2. Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Łańcucie oraz Publiczna 

Biblioteka w Wysokiej. 

 

§ 3. Czas trwania konkursu 

 

1. Konkurs rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r., a zakończy w dniu 1 czerwca 2017 r. 

wystawą prac i galą rozdania nagród i dyplomów.  
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§ 4. Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 5-13 lat, uczęszczające do 

oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych.  

2. Prace mogą być wykonane przez dzieci indywidualnie lub grupowo. 

3. Praca powinna mieć formę książeczki do czytania uczestniczącego i wykonana 

zgodnie z zasadami tworzenia w/w książeczek. 

4. Jedna placówka może nadesłać maksymalnie 4 wykonane książeczki. 

5. Tekst będący bazą do wykonania kolejnych stron książki (tła, elementów 

doczepianych, wysuwanych, wyjmowanych, otwieranych, zamykanych itp.) może być 

znany lub autorski. 

6. Tekst książeczki powinien mieć formę wiersza lub bajki dla dzieci, najlepiej krótki, 

dostosowany do możliwości poznawczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

i/lub słabowidzących. 

7. Format pracy A4 lub A5. 

8. Kolejne strony powinny być sztywne (np. wykonane z brystolu lub tektury). 

9. Kolejne strony powinny być zbindowane, umieszczone na kółkach lub włożone do 

segregatora, by umożliwiały swobodne przekładanie stron. 

10. Strony książki, elementy np. doczepiane do strony mogą być zalaminowane lub 

wykonane inną trwałą techniką. 

11. Tekst powinien być napisany odręcznie literami drukowanymi lub wydrukowany 

dużymi literami, wielkość 20 pkt., czcionka Arial Black. 

12. Każda praca powinna być z tyłu książeczki opatrzona wydrukiem komputerowym 

zawierającym: imię, nazwisko, wiek/klasa dziecka/dzieci, dokładną nazwę, adres, 

e-mail, telefon placówki, imię, nazwisko nauczyciela (tabliczka załącznik nr 1). 

Prosimy dołączyć także zgodę Rodziców dziecka/dzieci na udział w konkursie oraz 

udostępnienie wizerunku (załącznik nr 2).  

13. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw 

autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) do nich na rzecz 

Organizatora oraz do publikacji zdjęć otrzymanych prac w Internecie oraz na 

broszurach, albumach i folderach, promujących Konkurs oraz jego Organizatora.  

 

§ 5. Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na 

adres:  

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej, 

Wysoka 49, 37-100 Łańcut 

z dopiskiem na kopercie:  

„Mali Wydawcy. Książeczki do czytania uczestniczącego” 
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2. Termin składania prac mija 12 maja 2017 r. (brana jest pod uwagę data dostarczenia 

prac do Organizatora).  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas 

przesyłki. 

4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.  

 

§ 6 Zasady prezentacji prac i przyznawania nagród 

 

1. Prace nagrodzone i wyróżnione będzie wybierać Komisja konkursowa składająca się 

z członków, stanowiących przedstawicieli Organizatora, Sponsorów i Patrona. 

Przewagę członków Komisji stanowić będą osoby z wykształceniem pedagogicznym, 

w tym specjaliści AAC.  

2. Członkowie Komisji nie mogą zgłaszać do Konkursu prac swoich podopiecznych.  

3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze laureatów (I, II, III miejsce 

i 3 wyróżnienia).  

4. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób nagrodzonych.  

5. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 19 maja 2017 r. na stronie: 

www.osrodekwysoka.pl oraz fan page’u Organizatora na Facebook: 

https://www.facebook.com/osrodekwysoka. 

6. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.  

7. Rozdanie nagród i wystawa prac konkursowych odbędzie się 1 czerwca 2017 r.,  

w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej, 

Wysoka 49, 37-100 Łańcut podczas uroczystej Gali rozdania nagród, będącej częścią 

pikniku rodzinnego. 

8. Harmonogram Gali zostanie wysłany drogą milową do placówek biorących udział  

w Konkursie, do dnia 25 czerwca oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej 

www.osrodekwysoka.pl. 

 

§7 Informacje dodatkowe 

 

1. Niniejszy regulamin oraz załączniki są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej https://www.facebook.com/osrodekwysoka.  

2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:  

17 225 80 55, osoby do kontaktu Ewa Pierzga oraz Aneta Zawora 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@osrodekwysoka.pl  

3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

  


