IV GMINNY PLASTYCZNY
KONKURS LOGOPEDYCZNY
pt. „Rymuję i rysuję”
pod patronatem
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
Celem konkursu pt. „Rymuję i rysuję” jest rozbudzenie twórczości plastycznej
oraz wyobraźni dzieci z trudnościami artykulacyjnymi, rozwijanie poczucia rytmu,
a także rozwijanie poczucia humoru i wrażliwości na zabawę słowami.
Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci mieszkających na terenie gminy
Czechowice-Dziedzice.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w CzechowicachDziedzicach oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego
w Czechowicach-Dziedzicach. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza
Czechowic-Dziedzic, który jest fundatorem głównych nagród.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
 I – przedszkole (dzieci w wieku 4 i 5 lat)
 II – zerówka , klasa 1
 III – klasa 2, klasa 3
3. W ramach konkursu należy nadesłać pracę plastyczną, która będzie ilustracją
do rymowanki logopedycznej.
4. Format pracy: A4 lub A3, technika dowolna.
5. Każda praca powinna zawierać metryczkę, na dołączonej do pracy kartce (np.
doklejonej, dopiętej). Metryczka powinna zawierać (drukowane litery):








imię i nazwisko uczestnika
kategoria wiekowa uczestnika
dane placówki, do której uczęszcza uczestnik
imię i nazwisko opiekuna dziecka (osoby przygotowującej dziecko do
konkursu)
telefon kontaktowy do opiekuna
imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna prawnego
rymowankę logopedyczną, która została zilustrowana.

6. Pracę na konkurs może zgłosić osoba dorosła (logopeda, nauczyciel, pedagog,
rodzic, opiekun) wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
7. Prace powinny być wykonane przez uczestników samodzielnie.
8. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na jeden z poniższych adresów:
 Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dziecięcy
ul. Niepodległości 32/34
43-502 Czechowice-Dziedzice
lub dowolna Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach –
Dziedzicach (lista filii oraz dokładne adresy znajdują się na stronie
www.mbp.czechowice-dziedzice.pl)


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego
w Czechowicach – W Dziedzicach
ul. Szkolna 6
43-502 Czechowice-Dziedzice
mgr Marzena Białka – logopeda

z dopiskiem „Konkurs logopedyczny”.
9. Termin nadsyłania prac: 25.02.2019r. – 22.03.2019r. (decyduje data stempla
pocztowego).
10. Komisja wybierze najciekawsze prace (zgodność z tematem, oryginalność,
pomysłowość, estetyka). Od decyzji komisji nie ma odwołania.
11. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 29.03.2019r. Zwycięskie prace zostaną
opublikowane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza
Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach.
12. Wręczenie nagród odbędzie się 10.04.2019r. o godzinie 10.30 w Filii nr 10
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach i połączone
będzie z wystawą prac uczestników konkursu.
13. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi; przechodzą na własność
organizatorów wraz z prawami autorskimi.
14. Podpis rodzica/opiekuna prawnego na metryczce jest jednoznaczny
z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika.
15. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka oraz
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne,
nieograniczone ilościowo oraz czasowo upublicznianie przez Organizatorów
prac wykonanych przez dziecko. Prace konkursowe mogą być utrwalane na

fotografii i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografie prac konkursowych
mogą być poddawane zwielokrotnieniu oraz rozpowszechniane na stronach
Internetowych Organizatorów, na portalu społecznościowym Facebook, na
tablicach, w gablotach bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna
prawnego.
16. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im.
Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach. Dane osobowe w zakresie
określonym w pkt. 5 niniejszego Regulaminu nie będą udostępniane odbiorcom
danych,
z zastrzeżeniem pkt. 15 niniejszego Regulaminu. Istnieje prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W
KONKURSIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY
Wszelkie informacje o konkursie dostępne pod nr telefonu: 692 088 026.
ORGANIZATORZY:
Miejska Biblioteka Publiczna
w Czechowicach-Dziedzicach
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Kazimierza Wielkiego.
w Czechowicach-Dziedzicach

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Czechowic-Dziedzic

