
Regulamin konkursu: 

„Fiku – miku – mój języku” – wiersze i rymowanki.  
 

Organizator konkursu: Zespół logopedów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej                     

Woli 

Uczestnicy: dzieci i uczniowie uczęszczający na różnorodne formy pomocy do PPP w Stalowej Woli. 

 

 Wiersze / rymowanki muszą być zgodne z tematyką konkursu – Fiku – miku – mój języku i  powinny 

nawiązywać do ćwiczeń logopedycznych, a zatem: usprawniających narządy mowy, oddechowych, 

zawierających elementy dźwiękonaśladowcze itp. 

 W konkursie mogą wziąć jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), 

dotąd nie publikowane w Internecie, w książkach i w czasopismach, nie nagradzane w innych 

konkursach. 

 Praca (wiersz / rymowanka) może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonanymi przez uczestnika 

konkursu, związaną z tematyką pracy konkursowej.  

 Wiersz / rymowanka powinien składać się z minimum 8 wersów.  

 Prace mogą być napisane pismem odręcznym (czytelnie) lub w wersji drukowanej (na komputerze). 

 Zgłaszając prace  należy umieścić  na niej następujące informacje: imię, nazwisko dziecka, numer 

przedszkola lub szkoły podstawowej oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna.  

 Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego 

przedstawicieli ustawowych warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem przez nich zgody 

na nieodpłatne zaprezentowanie pracy oraz przetwarzanie i udostępnianie przez organizatorów danych 

osobowych każdego uczestnika konkursu, w celach związanych z organizacją konkursu. (zał.1) 

 Rodzic/opiekun prawny, składając podpis na Oświadczeniu, wyraża zgodę na przetwarzanie  

wizerunku dziecka. (zał.2) 

 Organizatorzy konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób 

trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.  

 

Cele konkursu: 

 rozwijanie wyobraźni, kreatywności,  

 stworzenie atrakcyjnej bazy ćwiczeń logopedycznych dla dzieci, 

 inspirowanie dzieci i uczniów do aktywności twórczej, 

 stworzenie okazji do zabawy słowami i językiem, 

 praktyczne wykorzystanie zasad mowy wiązanej (forma wiersza – rymy), 

 zwrócenie uwagi na piękno i elastyczność języka ojczystego, 

 umożliwienie prezentacji autorskich pomysłów,  

 popularyzacja aktywności twórczej jako aktywnej i ciekawej formy spędzania czasu wolnego. 

Terminy: 

 Składania prac: do 01.03.2023r.  

 Rozstrzygnięcia konkursu: 06.03.2023r.  

Miejsce składania prac: 

 Wiersze/rymowanki należy dostarczyć w kopertach z danymi teleadresowymi do sekretariatu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli lub do osób prowadzących zajęcia z dzieckiem.  

Miejsce ogłoszenia wyników:  

 O wynikach konkursu zwycięzców poinformujemy osobiście. Najciekawsze prace zostaną 

wywieszone w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także umieszczone na stronie 

internetowej poradni. Ponadto zostaną zebrane i wydane w formie książeczki jako zbiór wierszy  

i rymowanek  pt. „Fiku – miku – mój języku”.  



 Kryteria oceny: 

 ciekawa interpretacja tematu 

 pomysłowość  

 zgodność z regulaminem 

Nagrody: 

 Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury, w skład którego wchodzi dyrektor poradni, 

członkowie Zespołu Logopedów z PPP oraz inni powołani pracownicy poradni. 

 Jury przyznaje 3 nagrody rzeczowe (I, II i III miejsce) oraz dyplomy dla wyróżnionych, 

 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, 

 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy. 

Serdecznie zapraszamy  

Zespół logopedów z PPP 

 

 

 

 

 

Zał.1 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas konkursu  

1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 

12, 37-450 Stalowa Wola. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

a) w zakresie wizerunku - art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) – wyrażenie zgody, 

b) w zakresie danych wymaganych regulaminem: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – prawnie uzasadniony 

interes administratora. 

4. Okres, przez który dane będą przechowywane: okres trwania konkursu, a w zakresie wizerunku i danych 

opublikowanych - na czas ich publikacji. W celach archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

administratora.   

5. Ma Pan/i prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych – w przypadku wizerunku utrwalonego cyfrowo/ elektronicznie, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

f) wycofania wyrażonej zgody. 

6. Podanie danych wymaganych regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Brak zgody w zakresie 

upowszechniania wizerunku będzie skutkował pominięciem Państwa dziecka/ podopiecznego w podanych 

informacjach o sukcesach i wydarzeniach, w których brało udział.  
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Zał.2 

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku 

 
Ma Pan/i prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną poniżej zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem 

przed jej wycofaniem. 

Podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:   …………………………………………….…… 

 

Ja …………………………………….…… (wpisać imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 

prawnego) niżej podpisany/a, zgadzam się na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie, 

danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie wizerunku, przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Stalowej Woli, w celu przeprowadzenia i promocji konkursu 

pt.: „Fiku – miku - mój języku” 

 

Wizerunek może być upowszechniony poprzez publikację:  

1) na stronie internetowej administratora, 

2) w informacjach prasowych rozsyłanych do mediów i podmiotów publicznych np. 

Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,  

3) w wewnętrznych materiałach promocyjnych; 

 

………………..……………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.  

 

...................................                                              ................................................................... 

 Miejscowość, data                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


