
REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM DLA 

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na 

wybraną pomoc logopedyczną. 

2. Organizatorem Szkolnego Konkursu jest zespół logopedów działający w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Zalasewie. 

3. Koordynatorem konkursu jest: 

- Monika Berestecka 

 

Prace należy dostarczyć do swojego logopedy do 31.03.2023r. tj. piątku. 

 

§ 2 

Cele konkursu: 

 

1. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów.  

2. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs adresowany jest dla  dzieci i uczniów uczęszczających na  terapię logopedyczną. 

2. Zadaniem uczniów przystępujących do konkursu jest wykonanie pomocy lub gry 

logopedycznej (do ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych lub ćwiczenia wybranej przez 

siebie głoski/ głosek). 

 3. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej- przestrzennej lub płaskiej. 

4. Prace złożone na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez 

dzieci/uczniów. 

5. Prace przyniesione po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. 

7. Poprzez dostarczenie pracy rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na: wzięcie 

udziału dziecka/ucznia w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, 



przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia konkursu, opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika- niezbędne do 

ogłoszenia wyników konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym 

udzieleniem praw autorskich w celach publikacji zdjęć na stronie internetowej szkoły 

oraz poprzez media społecznościowe. 

8. Prace konkursowe zostają u organizatorów i wykorzystane będą do terapii logopedycznej      

w trakcie zajęć. 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

9. Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną umocowaną w dowolnym miejscu pracy. 

Powinna ona zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, klasę. 

10. Decyzja organizatorów jest niepodważalna i nie można się od niej odwoływać. 

11. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

12. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez facebook 

szkolny i stronę internetową dnia 03.04.2023r. (poniedziałek). 

10. Wszelkie pytania czy wątpliwości należy kierować na adres mailowy koordynatora: 

Monika Berestecka (mberestecka@spzalasewo.pl). 

 


