
Regulamin  

Gminnego Logopedycznego Konkursu Plastycznego  

pod tytułem: 

„ PomySŁOWA gra logopedyczna” 

 

I. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie 

II.  Koordynator: Sylwia Banaś 

III. Cele konkursu:  

 upowszechnianie wiedzy logopedycznej i dbanie o poprawność językową 

 motywowanie dzieci i członków ich rodzin do wspólnej zabawy i pracy 

logopedycznej 

 rozbudzanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci 

IV. Zasady uczestnictwa:  

1. Adresatami Konkursu są dzieci uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego, 

uczniowie klas I-III oraz członkowie ich rodzin. 

2. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy: 

a. Grupa I: dzieci przedszkolne 

b. Grupa II: uczniowie klas I-III 

3. Na Konkurs należy przygotować pracę w formie gry logopedycznej, w której będzie 

występować materiał wyrazowo- obrazkowy na wybrane lub wszystkie głoski: 

 Szeregu syczącego (s, z, c, dz) 

 Szeregu szumiącego (sz, ż/rz, cz, dż) 

 Szeregu ciszącego ( ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi) 

lub  

 /r/ 

4. Przykładowe rodzaje gier logopedycznych: 

 Gra planszowa  

 Memory 

 Domino  

 Puzzle 

 Gra karciana 

5. Do gry należy dołączyć opis jej wykorzystania. 

6. Technika wykonania pracy: dowolna, praca może być płaska lub przestrzenna 

7. Format pracy: dowolny 



8. Każda praca musi opatrzona być metryczką zawierającą: imię i nazwisko 

dziecka/ucznia, wiek oraz nazwę, adres, adres e-mail i numer telefonu placówki.  

Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

9. Prace mogą być wykonane przy zaangażowaniu członków rodziny. 

10. Prace należy dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) na adres Organizatora: 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 

Kielecka 37 

42-240 Konin 

z dopiskiem: „Konkurs logopedyczny” 

 

11. Termin nadsyłania prac: do 3 marca 2023r. 

12. Komisja powołana przez Organizatora przyzna nagrody za I, II, III miejsca oraz nagrody 

wyróżnienia w dwóch grupach: dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III, a także 

dyplomy za udział w konkursie dla wszystkich dzieci biorących w nim udział. 

13. Kryteria Konkursu: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania pracy, wartość 

merytoryczno-dydaktyczna. 

14. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 10 marca 2023r. na stronie 

internetowej szkoły www.spkonin.pl oraz na profilu szkoły na portalu 

społecznościowym Facebook.  

15. Nagrody dla zwycięzców oraz pamiątkowe dyplomy zostaną dostarczone do placówki 

lub przesłane pocztą na adres placówki najpóźniej do 17 marca 2023r. 

16. Decyzja komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

17. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. 

18. Wysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestników 

niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

 

http://www.spkonin.pl/


Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA 

w Gminnym Logopedycznym Konkursie Plastycznym 

pod tytułem „PomySŁOWA gra logopedyczna” 

organizowanym przez 

Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Koninie 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 

2016r., poz.119.1), zwanej dalej RODO. 

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie i przetwarzanie  danych osobowych mojego syna/ córki 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

w zakresie imienia i nazwiska w celu przeprowadzenia konkursu logopedycznego pt. 

„PomySŁOWA gra logopedyczna" oraz udostępnienia informacji o rozstrzygnięciu konkursu, 

laureatów konkursu logopedycznego na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. M. 

Konopnickiej w Koninie oraz na profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook. 

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie 

wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem.  

 

……………………………………………………………....... 

(Podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 

 

 

 

 



Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanej dalej RODO, 

informujemy, 

że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie reprezentowana przez Dyrektora zwana dalej 

Administratorem lub Placówką. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za 

pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: 

tel.: 34 32 79 552 

e-mail: spkonin@redziny.pl 

adres: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Kielecka 37 42-240 Konin 

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda. 

3) Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w konkursie przez Placówkę. Podanie danych 

jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe wzięcie udziału w 

konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i w każdej chwili można ją 

wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4) Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko, jeśli taki 

obowiązek bądź uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego administrator 

będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia 

przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora, są to firmy 

informatyczne wspierające Placówkę od strony informatycznej/technicznej, firmy wykonujące 

usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

6) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

7) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na potrzeby konkursu do czasu wycofania 

tej zgody. Administrator może też takie dane usunąć wcześniej, jeśli uzna, że skończy się cel 

przetwarzania danych. 

8) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku 



z uczestnictwem w konkursie przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania 

kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych 

na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w 

przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia 

przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia 

dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki 

z art. 20 RODO. 

9) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

 


