
Regulamin konkursu logopedycznego 

„Wierszyki łamiące języki” 

1. Organizator: 

• Organizatorem konkursu plastycznego „wierszyki łamiące języki” 

jest Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach. 

• Nauczyciele odpowiedzialni za organizacje konkursu: Marlena Kolosa, Anna Woźniak 

i Kinga Rasiak.  

2. Cele konkursu: 

• Celem konkursu jest pobudzanie aktywności twórczej dzieci w dziedzinie poezji, dążenie do 

poprawności językowej, rozwijanie umiejętności werbalnych, dbanie o prawidłową wymowę  

i czystość językową. 

3. Uczestnicy: 

• W konkursie mogą brać udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) oraz 

uczniowie klas IV. 

 

4. Zasady uczestnictwa 

• Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie 1 nagranie video (obraz i dźwięk) 

wybranego przez siebie 1 wiersza/ tekstu znanego na pamięć, zawierającego trudności 

językowe.            

5. Ocena prac: 

• Spośród zgłoszonych nagrań komisja konkursowa wyłoni 3 zwycięzców. 

• Każde nagranie należy opisać: imieniem, nazwiskiem i klasą. Dane osobowe 

uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięscy i przyznania 

nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i jego rodzic (opiekun) 

wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu wyżej 

wskazanym oraz opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika, jako autora pracy. 

• Nagrania (video) z opisem (imię, nazwisko, klasa) należy wysłać poprzez: 

Messenger fb Szkoły: https://www.facebook.com/gimwilczyce  

lub  

na adres mailowy: konkursyspwilczyce@gmail.com 

https://www.facebook.com/gimwilczyce


• Prace przesłane po 28.02.2021r. nie będą ocenianie. 

• Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną opublikowane na platformie 

Librus oraz stronie Fb Szkoły: https://www.facebook.com/gimwilczyce 

• O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana komisja konkursowa składająca się  

z 4 osób. Komisje powołuje organizator, obrady komisji odbędą się 1.03.2021r. 

• Przy ocenie będą brane pod uwagę: poprawność językowa, prawidłowa wymowa  

i czystość językowa. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

• W konkursie zostaną rozdane nagrody rzeczowe dla zwycięzców (I, II, III miejsce)  

oraz pamiątkowe dyplomy za udział dla wszystkich uczestników. Organizator 

pozostawia sobie możliwość zwiększenia puli nagród dodatkowych –wyróżnień. 

• Rozwiązanie konkursu i oficjalne ogłoszenie listy zwycięzców oraz rozdanie nagród 

nastąpi 6.03.2021r. w Szkole Podstawowej w Wilczycach. 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na platformie Librus oraz stronie Szkoły:   

 https://www.facebook.com/gimwilczyce 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Powodzenia! 

 


