
REGULAMIN KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO  

„CAŁA RODZINA JĘZYK WYGINA” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Bliznem Jasińskiego mieszczące się 

pod adresem ul. Tadeusza Kościuszki 1B, 05-082 Stare Babice. Koordynatorkami 

konkursu są logopedki: p. Aneta Wereszka i p. Kamila Jarocka.  

2. Cele konkursu:  

• popularyzowanie ćwiczeń logopedycznych poprawiających sprawność aparatu 

artykulacyjnego (warg, języka);  

• doskonalenie umiejętności współdziałania.  

3. Zasady uczestnictwa:  

a) Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Bliznem 

Jasińskiego i ich opiekunów. 

b) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dwóch wybranych z czterech 

prezentowanych zadań logopedycznych, sfotografowanie się podczas 

ich przedstawiania oraz przesłanie zdjęć wraz z klauzulą RODO na adres: 

konkurs.blizne@gmail.com. 

4. Uwagi na temat pracy:  

a) Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać dwa zadnia logopedyczne.  

b) Wykonane zadania należy sfotografować (1), a następnie przesłać wraz z 

wypełnioną klauzulą RODO na wskazany adres: konkurs.blizne@gmail.com (2). 

b) Nagrody otrzymają trzy osoby, których wykonanie zadania będzie najbliższe 

prezentowanym na ogłoszeniu konkursowym. Pozostali uczestnicy biorący udział 

w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

5. Uwagi dotyczące dostarczania prac: 

a) Zdjęcia prezentujące wykonanie zadań logopedycznych wraz z uzupełnionym 

załącznikiem zgody na wykorzystanie wizerunku, należy przesłać pocztą 

elektroniczną na adres: konkurs.blizne@gmail.com w tytule wiadomości wpisując: 

„Konkurs logopedyczny/imię oraz nazwę grupy przedszkolnej, do której uczęszcza 

dziecko”. 

 

mailto:konkurs.blizne@gmail.com
mailto:konkurs.blizne@gmail.com
mailto:konkurs.blizne@gmail.com


 

6. Kryteria oceniania prac konkursowych: 

a) Jak najbliższe odwzorowanie przez uczestnika prezentowanych na ogłoszeniu 

konkursowym zadań logopedycznych. 

7. Terminy: 

 a) Prace należy przesyłać do 13.03.2023 roku (włącznie).  

b) Ogłoszenie wyników konkursu zostanie udostępnione na stronie internetowej 

Przedszkola w Bliznem Jasińskiego w dniu 14 marca 2023 roku.  

c) Komisja konkursowa to logopedki Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, 

uprawnione do oceny prac pod względem merytorycznym.  

8. Postanowienia końcowe: 

a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.  

b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać 

w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału 

przez Pana/Pani dziecko w konkursie.  

c) Udzielenie zgody na publikację pracy Pana/Pani dziecka ma charakter 

dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością opublikowania 

pracy Pana/Pani dziecka w materiałach informacyjnych opracowanych 

i upowszechnianych przez Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul Tadeusza 

Kościuszki 1B, 05-082 Stare Babice. 

d) Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w wewnątrzprzedszkolnym 

konkursie logopedycznym „Cała Rodzina język wygina” zgodnie z udzieloną 

przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie publikacji pracy dane 

przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów 

promocyjnych.  

e) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.)  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystania 

wizerunku.  

f) Dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu.  

g) Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści danych dziecka i powiązanych 

z nimi danych rodzica oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 



z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą 

profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

h) Nie wolno wykorzystywać cudzych lub opublikowanych prac. Stworzone prace 

uczestnicy konkursu wykonują osobiście i nie naruszają one praw autorskich 

innych osób.  

i) Administratorem danych jest Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Tadeusza 

Kościuszki 1B, 05-082 Stare Babice. 

j) Adres e-mail kontaktowy: konkurs.blizne@gmail.com. 

k) Po ogłoszeniu wyników, nagrody oraz dyplomy udziału zostaną przekazane 

uczestnikom osobiście. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
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