REGULAMIN KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
„WIERSZYKI TRZESZCZYKI”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wierszyki trzeszczyki” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach,
ul. Szkolna 6, 32-095 Iwanowice.
3. Nagrody w ramach konkursu zostały doﬁnansowane z budżetu Gminy Iwanowice,
ze środków ﬁnansowych Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony do dnia 31 maja 2021 roku.

II. UCZESTNICY KONKURSU
Adresatami Konkursu są dzieci z klas I-III uczęszczające do Szkół Podstawowych
z terenów Gminy Iwanowice.
III. FORMA KONKURSU
1. Uczestnik Konkursu recytuje dowolnie wybrany wiersz. Utwór powinien zawierać
nagromadzenie trudnych artykulacyjnie głosek. Nie wszystkie głoski muszą wystąpić
w wierszu. Można wybrać jedną grupę spółgłoskową, np. (sz, ż, cz, dż), ( s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź),
(r, l) lub jedną głoskę, np. r, ż, cz.
2. Recytowany wiersz powinien być nagrany za pomocą kamery, w formie zapisu video
i przesłany na adres sp.sieciechowice@wp.pl .
3. Ocenie będzie podlegało:
•
•
•

prawidłowa wymowa i pamięciowe opanowanie tekstu;
interpretacja tekstu.
ogólny wyraz artystyczny w prezentowanym wierszu (strój, gest sceniczny,
element ruchu);

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu jeden utwór literacki w formie nagrania video,
do którego należy dołączyć następujące informacje:
•

Oświadczenie opiekuna prawnego dziecka występującego w nagraniu (Załącznik nr 1),

•

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
(Załącznik nr 2).

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
3. Nagrania nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając
do jego dyspozycji.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich
do nagrania na Organizatora począwszy od daty wpłynięcia.

5. Nagrania konkursowe należy przesyłać pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 31 maja 2021 roku na adres Organizatora, tj.: sp.sieciechowice@wp.pl.
6. Nagrania przesłane po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW
1. Po zakończeniu konkursu oceny prezentacji konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w
której skład wchodzić będą nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach.
2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca oraz
ewentualnych wyróżnień.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie z
decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi drogą mailową oraz na stronie internetowej Organizatora
do 14 czerwca 2021 r. Obiór nagród przez przedstawicieli szkół biorących udział
w Konkursie po wcześniejszym umówieniu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na stronach internetowych tylko
wybranych przez siebie nagrań.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie
zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej:
spsieciechowice.edupage.org.
2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje
wykluczenie z udziału w konkursie.
3. W kwes ach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. W czasie realizacji Konkursu logopedycznego pt. „Wierszyki trzeszczyki” był realizowany
program proﬁlaktyki w zakresie uzależnień od alkoholu oraz gier komputerowych wśród dzieci
i młodzieży.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA WYSTĘPUJĄCEGO W NAGRANIU
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………..
Wiek: ……………………
Adres i pełna nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………………………………...
Adres e-mail opiekuna prawnego: …………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………...
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w

Konkursie „ Wierszyki trzeszczyki”,

organizowanym

przez

Szkołę

Sieciechowicach.

…………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego

Podstawową w

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH
OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska osoby występującej
w nagraniu:
………………………………………………………............................................................................……………….
(imię i nazwisko)
w związku z udziałem w Konkursie logopedycznym „Wierszyki trzeszczyki”, organizowanym
przez Szkołę Podstawową w Sieciechowicach, we wszelkich zapowiedziach, informacjach i
ogłoszeniach o tym Konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia
nagrania, jedynie w celach związanych z Konkursem. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do
podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

……………………………………………………………………………………………..
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

…………………………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

