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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
PLASTYCZNYM W RAMACH

Logopedycznego Pikniku Rodzinnego „Indiańska wioska dobrej komunikacji”

KONKURS SKIEROWANY JEST DO DZIECI W WIEKU 6 – 10 LAT.

Plastyczny konkurs logopedyczny
„Indiańskie minki ćwiczącej rodzinki”

Celem konkursu jest:

• motywowanie do wspólnej zabawy i pracy logopedycznej,

• zaangażowanie do budowania i utrwalania prawidłowej artykulacji,

• zaangażowanie do budowania kompetencji językowych,

• zaangażowanie dzieci, rodziców, nauczycieli i logopedów do rozwoju mowy i języka,

• umożliwienie dzieciom prezentacji swoich umiejętności, talentów i aktywności plastycznej,

• integracja środowiska mieszkańców dzielnicy II Chorzowa.

Regulamin

1.  Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr15 w 

Chorzowie.

2.  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia.



3.  Temat konkursu brzmi: "Indiańskie minki ćwiczącej rodzinki”

4.  Format pracy: praca plastyczna, format A-4, technika dowolna.

5.  Każda praca powinna zawierać metryczkę (wypełnić drukowanymi literami ):

imię i nazwisko dziecka,

wiek,

nazwę placówki,

adres i telefon placówki,

imię i nazwisko opiekuna konkursu:

6.  Prace mogą być wykonane pod opieką nauczyciela, logopedy, członka rodziny.

7.  Do każdej pracy dołączona powinna być zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka -załączniki

9. Prace należy przesłać na adres organizatora:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie, ul. 3 Maja 78, 41-500 

Chorzów lub dostarczyć osobiście pod ww adres.

10.  Termin  nadsyłania  prac:  10  września 2017  roku,  decyduje  termin  wpłynięcia  pracy  do

organizatora.

11. Komisja powołana przez organizatora konkursu wybierze najciekawsze prace. Od decyzji 

komisji nie ma odwołania.

12. Komisja oceniać będzie przede wszystkim:

• walory humorystyczne pracy,

• poziom trudności techniczno – plastycznej pracy do wieku dziecka,

• staranność wykonania pracy.



13. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 15 września 2017 roku na Pikniku Logopedycznym pt. 

„Indiańska wioska dobrej komunikacji” Lista zwycięzców konkursu ogłoszona zostanie na 

stronie  www.  sp15.chorzow2  .pl

14. Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność 

organizatora.

15. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie będą oceniane.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania i reprodukowania prac konkursowych na 

stronie internetowej organizatora bez wypłacania honorariów autorskich.

17. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację przez uczestnika konkursu warunków 

regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).W sprawach nieuregulowanych

niniejszym regulaminem decyduje komisja.

18. Koordynatorem konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie jest p. Bogumiła 

Wilk – nauczyciel logopeda

http://www.sp15.chorzow2.pl/
http://www.sp15.chorzow2.pl/
http://www.sp15.chorzow2.pl/


WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez administratora danych osobowych
(nazwa i adres Realizatora1) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie, zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992),  w celu realizacji projektu (tytuł
projektu)  Logopedycznego  Pikniku  Rodzinnego  „Indiańska  wioska  dobrej  komunikacji”  oraz  dla  potrzeb
usprawnienia  obowiązków i  na  potrzeby organizacyjne  (nazwa  Realizatora10)   Stowarzyszenia  Przyjaciół  Szkoły
Podstawowej nr 15 w Chorzowie
Przyjmuję do wiadomości,  że mam prawo dostępu do treści  swoich danych, ich poprawiania.  Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu. Informacje te nie będą udostępnianie innym podmiotom, z wyjątkiem
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

  ………..……………………….                                                           ………..………………….
    miejscowość, data                                                                                           czytelny podpis

WZÓR ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam (nazwa Realizatora2)  Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie
nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  Zgoda obejmuje wykorzystanie,  utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu
zgodnym z prowadzoną przez  (nazwa Realizatora2) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15
w Chorzowie                                     
działalnością  i  celami  projektu  (  tytuł  projektu)  Logopedycznego  Pikniku  Rodzinnego  „Indiańska
wioska dobrej komunikacji”

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz że
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

……………………………                                             ………………………………………..
   Imię i nazwisko                            data i podpis

1  W przypadku projektów realizowanych samodzielnie przez grupy nieformalne należy wpisać nazwę Operatora – 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik

2  W przypadku projektów realizowanych samodzielnie przez grupy nieformalne należy wpisać nazwę Operatora – 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS


