
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO  FOTOGRAFICZNEGO 
KONKURSU  LOGOPEDYCZNEGO   

 „Foty, sprawne buzie oraz miny dla chłopca i dziewczyny”                                                   

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6, 80-180 Gdańsk 

Logopedki: p. Dorota Dulska (ddulska@sp12.gda.pl), p. Magdalena Olchowik-Rama (molchowikrama@sp12.gda.pl).  

 

2. CELE KONKURSU 

 rozwijanie kreatywności i twórczości uczniów, 

 zainteresowanie uczniów i rodziców tematyką logopedyczną, 

 urozmaicenie codziennych ćwiczeń logopedycznych, 

 wspomaganie rozwoju mowy. 

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA 

Konkurs kierowany jest do uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III  szkoły podstawowej. Każdy uczestnik 

konkursu przygotowuje maksymalnie dwa zdjęcia. Uczestnikiem konkursu jest osoba przedstawiona na zdjęciu.  

Fotografie bez załączonej zgody na publikację wizerunku nie będą brane pod uwagę. 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie klas 0-II i klas II-III. 
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4. FORMA PRACY 

 zdjęcie formatu min. A5, 

 zdjęcie  wykonane przez nauczyciela, logopedę, rodzica lub opiekuna dziecka, ma przedstawiać  ćwiczenie 

artykulacyjne (warg, języka, policzków, ćw. oddechowe) wykonywane przez dziecko. Dodatkowo należy 

zabawnie nazwać ćwiczenie; 

 na odwrocie każdej pracy powinna znaleźć się metryczka:  imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, nazwa  i adres 

szkoły oraz zgoda na publikację wizerunku. 

5. TERMIN ODDAWANIA PRAC 

Prace należy przesłać do 30 listopada 2016 roku na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 12 

ul. Człuchowska 6 

80-180 Gdańsk  tel. (58) 785 01 00, fax (58) 785 01 02 

 z dopiskiem „Wojewódzki konkurs logopedyczny” 

Liczy się data stempla pocztowego. 

6. ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2016 roku.  Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na tablicy      

w SP 12, a lista zwycięzców opublikowana będzie na stronie internetowej szkoły www.sp12.gda.pl . 

http://www.sp12.gda.pl/


Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikowania ich na stronie 

internetowej szkoły oraz w celach dydaktycznych. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

niniejszego regulaminu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez 

Organizatora w celach związanych  z przeprowadzeniem konkursu. Dane osobowe uczestnika zostaną wykorzystane tylko          

i wyłącznie w celu poinformowania o wynikach konkursu oraz jako informacja o autorach prac podczas ich prezentacji. 

                

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Dorota Dulska  i  Magdalena Olchowik-Rama 


