Szanowni Państwo,
W ramach Europejskiego Dnia Logopedy, który obchodzony jest 6 marca, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu ogłasza Konkurs Logopedyczny z
wykorzystaniem technik plastycznych - "Ukryj zwierzę w głosce".
Zachęcamy wszystkich Nauczycieli i Wychowawców dzieci 5-letnich i 6-letnich z
przedszkoli miasta Sandomierz oraz naszego powiatu do udziału dzieci w konkursie.
,,Ukryj zwierzę w głosce” - konkurs logopedyczny z wykorzystaniem technik plastycznych.
W ramach Europejskiego Dnia Logopedy, który obchodzony jest 6 marca, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu zaprasza grupy przedszkolne do udziału w I
KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM.
1. Celem konkursu ,,Ukryj zwierzę w głosce" jest rozbudzenie twórczości plastycznej u
dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności i
zdolności plastycznych. Udział w konkursie pobudzi kreatywność i wyobraźnię dzieci.
GŁÓWNYM ORGANIZATOREM konkursu jest - Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Sandomierzu
WSPÓŁORGANIZATORAMI KONKURSU są:





Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
Oddział Kuratorium w Sandomierzu
Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu

2. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
Grupa I - 5 lat ; Grupa II - 6 lat "0"
3. Jednej grupie odpowiada jedna praca plastyczna.
4. Praca ma zawierać rysunek wzbogacony dowolną techniką, przedstawiający wybraną przez
dzieci głoskę, w której "ukryte" jest zwierzę.
5. Praca grupowa, format A1, technika pracy jest dowolna.
6. Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy:
Adres i telefon placówki
Kategoria wiekowa
Liczba dzieci biorących udział w konkursie
Imię i nazwisko opiekuna grupy
7. Praca w grupie powinna być wykonana samodzielnie przez dzieci.
8. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
z dopiskiem ,,Konkurs logopedyczny”
9. Termin nadsyłania prac: do 31.03.2021 r.
10. Komisja wybierze najciekawsze prace. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 12.04.2021 r.
Lista zwycięskich grup przedszkolnych ogłoszona zostanie na stronie internetowej
ppp.sandomierz.pl
11. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla zwycięskich grup przedszkolnych.
12. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub
podziękowania.
13. Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność
organizatora. Zwycięskie i wyróżnione prace będą elementem publicznej wystawy.
14. Wysyłając pracę na adres Organizatora rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża
zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
15. Rodzic/opiekun prawny wraz z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę
na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie upublicznianie przez
Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być
utrwalone na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami innych dzieci.
Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu,
zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora, profilu
Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, na tablicach, gablotach, bez
pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.
16. Sponsorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu oraz
Sandomierzu.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres
marlena.dudek@ppp.sandomierz.pl
lub tel. 15 832 32 04
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