
Logopedyczny Konkurs Plastyczny

„Głoskowe Rymowanki”

 § 1 

Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

� upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową,

� pobudzanie wyobraźni, aktywności twórczej dzieci w dziedzinie sztuki 

plastycznej.

§ 2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Orła Białego 

we Wrocławiu. 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci oddziałów zerowych oraz uczniów klas I - III 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. 

2. Zadaniem pracy konkursowej jest samodzielnie przygotowanie pracy plastycznej 

(ilustracja, gra) na której ujęte jest jak najwięcej elementów, w nazwach których 

zawarte są różne trudne głoski (sz, ż, cz, dż), (s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź), (r, l). Można 

wybrać jedną grupę głoskową, np. (sz, ż, cz, dż) lub jedną głoskę (np. ,,ż” lub ,,s”). 

3. Format pracy A4, technika dowolna.  

4. Prace należy wykonywać indywidualnie. 

5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

6. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie drukowanymi literami 

wg poniższego wzoru: 

- imię i nazwisko autora, wiek, klasa 

Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

8. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów 

dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu. 

(załącznik nr 1).

9. Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora. 

§ 4 

Terminy i sposób dostarczania prac 

1. Konkurs rozpoczyna się 28.10.2019 r. i trwa do 07.11.2019 r. 

2. Prace dostarczone po 07.11.2019 r. nie będą brały udziału w Konkursie. 

3. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:30 – 15:30. 



§ 5 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość 

i samodzielność. 

3. Organizator przyzna trzy nagrody główne. 

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

5. Decyzja jury - co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród - 

jest ostateczna.

6. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Szkoły Podstawowej Nr 20 

im. Orła Białego w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia terminu dostarczania 

prac. 



ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA konkursu 

.................................................................................................... 
imię i nazwisko uczestnika 

○ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Kamieńskiego 24, 51-124 Wrocław 

w związku z przeprowadzeniem Logopedycznego Konkursu Plastycznego „Głoskowe rysowanki” 

○  Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia 

jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia 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 póź. 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 internetowej organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

○  Akceptuję regulamin konkursu. 

......................................................................................... 

   data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* zaznaczyć właściwe 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego ul. H. M. Kamieńskiego 24, 51-124

Wrocław 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa 

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

odwołania uprzednio udzielonej zgody 

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 


