Regulamin XXI Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego
„Logopedyczne Ekozwierzaki”
1. Temat konkursu: „Logopedyczne Ekozwierzaki”
2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka w Warszawie z
wydawnictwem KOMLOGO.
3. Czas trwania konkursu od 04-03-2015 r. do 30-04-2015 r. Decyduje data stempla
pocztowego.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
I – dzieci od 3 do 5 lat,
II – dzieci niepełnosprawne od 3 do 5 lat,
III – dzieci w wieku od 6 do 8 lat,
IV – dzieci niepełnosprawne od 6 do 8 lat,
V – dzieci w wieku od 9 do 12 lat,
VI – dzieci niepełnosprawne od 9 do 12 lat.
5. Celem konkursu jest: utrwalanie prawidłowej artykulacji, rozwijanie słownictwa, a także
indywidualnych zdolności twórczych, kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających
trosce o środowisko naturalne.
6. Na konkurs należy nadesłać pracę ilustrującą zwierzątko zawierające w nazwie trudną
głoskę wykonaną tylko i wyłącznie z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych.
7. Format pracy: dowolny. Technika dowolna. Praca może być płaska lub przestrzenna.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących
udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”. Podczas rejestracji
generowany jest KOD UCZESTNIKA.
9. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką. Metryczka powinna zawierać (litery
drukowane):











nazwa konkursu,
kod uczestnika,
imię i nazwisko dziecka,
wiek,
numer kategorii,
nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko,
imię i nazwisko opiekuna dziecka,
telefon kontaktowy do opiekuna,
adres e-mail opiekuna,
adres opiekuna do ewentualnej wysyłki.

Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf
zobacz przykład poprawnie wypełnionej metryczki pracy konkursowej

10. Jeżeli uczestnik będzie potrzebował zaświadczenia o uczestnictwie w konkursie proszony
jest o wysłanie wraz z pracą konkursową koperty z adresem zwrotnym wraz ze znaczkiem
pocztowym.
11. Na konkurs może zgłosić osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.).
12. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
13. Prace należy przesłać na adres organizatora:
Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
ul. Dąbrówki 20
03-909 Warszawa
14. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia
konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo
www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej http://www.przedszkole211.waw.pl/
15. Po zakończeniu konkursu prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność
organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez wypłacania honorariów autorskich.
17. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów.
18. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania
w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).
19. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady
zawarte w Regulaminie.
20. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.

