
                             WOJEWÓDZKI  KONKURS LOGOPEDYCZNY 
„Twórcza pomoc logopedyczna rozwijająca percepcję słuchową” 

 

 

 

 CELEM KONKURSU JEST: 

 Upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej oraz troska o poprawność językową wśród 

dzieci objętych terapia logopedyczną. 

 Zachęcanie do twórczego, wspólnego spędzania czasu przez dzieci i rodziców. 

 Rozbudzenie plastycznej, technicznej, językowej i słuchowej twórczości oraz kreatywności  

u dzieci. 

 Zachęcanie do współpracy logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy  

z wykorzystaniem technik plastycznych i technicznych. 
 

 

 CZAS TRWANIA KONKURSU: 

 26.04.2021 do 21.05.2021 
 

 

 KONKURS SKIEROWANY JEST DO: 

 Do dzieci w wieku przedszkolnym, objętych terapią logopedyczną na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. 
 

 

 ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU JEST: 

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pomocy/gry logopedycznej rozwijającej 

percepcję słuchową. 

 Forma i technika wykonania gry jest dowolna. 

 Może to być: pomoc/ gra planszowa, komputerowa, a nawet pomysły na zabawy słowno - 

słuchowo - ruchowe. 

 Zachęcamy całe rodziny do wykonania gry. 

 Oceniane będzie zaangażowanie, staranność oraz pomysłowość wykonania pomocy/gry. 
 

 

 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 wykonanie pomocy/gry logopedycznej rozwijającej percepcję słuchową w dowolnym 

formacie i technice 

 sfotografowanie wykonanej pomocy, a następnie przesłanie zdjęcia na adres: 

przedszkole.krolmacius@wp.pl 

 uzupełnienie druku zgody na umieszczenie informacji o danych osobowych dziecka  

i podpisanie go przez rodzica lub opiekuna prawnego (zdjęcie lub skan) należy przesłać na 

powyższy adres mailowy. 

 

 



 WYNIKI KONKURSU 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: 

https://przedszkole.spbrzozowka.pl/ Dla zwycięzców oraz wyróżnionych dzieci czekają 

nagrody, a dla każdego uczestnika dyplom (w PDF) 

 

 TERMIN NADSYŁANIA ZDJĘCIA: 

Do 21.05.2021. 
 

 ORGANIZATOREM KONKURSU JEST: 

Anna Wieczerzak, Sylwia Izdebska z Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I  

w Brzozówce 

 

 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorki 

konkursu danych osobowych i publikowanie nazwisk na stronie internetowej Przedszkola 

Samorządowego im. Króla Maciusia I w Brzozówce. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

zatrzymania prac konkursowych.                                                               
 

                                                              

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

LOGOPEDZI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  

IM. KRÓLA MACIUSIA W BRZOZÓWCE 



    

 

                           KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Załącznik nr 1 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć mojej pracy na stronie 

internetowej Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Brzozówce  zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  

                  ……………………………………… 

                         (podpis rodzica lub opiekuna) 


