REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

WIOSNA
ORGANIZATOR:
Monika Godlewska nauczyciel logopeda w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku

CELE:
- zainteresowanie dzieci poezją,
- popularyzowanie poezji dziecięcej,
- rozwijanie zdolności plastycznych,
- uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.
UCZESTNICY KONKURSU:
Jest to konkurs przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, którzy uczestniczą w
zajęciach terapii logopedycznej.
TEMATYKA KONKURSU:
Tematem przewodnim wykonywanych prac musi być wiosna. Mogą być prezentowane wszystkie jej
przyrodnicze oznaki: nieśmiało kiełkujące pierwsze rośliny, pierwsze wiosenne kwiaty, jak i przylot
ptasich wędrowców, budzące się do życia z zimowego snu zwierzęta i ich wczesnowiosenna
aktywność.
FORMA PRAC:
Zasadą uczestnictwa w konkursie jest wymyślenie oraz odręczne napisanie wiersza o tematyce
wiosennej. ( Nie należy drukować tekstu). Wiersz musi zawierać trudne głoski np. sz, ż/rz, cz, dz, s, r,
dź itp. Elementem łączącym jest zilustrowanie wiersza. Technika oraz format pracy dowolny. Prace
dostarczamy do gabinetu logopedy sala nr 0.59 w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku.
Niedostosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne z dyskwalifikacją takiej pracy. Warunkiem
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jest, aby prace były autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd
niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.
ZASADY KONKURSU:
- termin przeprowadzenia konkursu: od 18 marca 2022 r. do 4 kwietnia 2022r.
- termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 kwietnia 2022
- podpisane prace ( imię, nazwisko, klasa, tytuł wiersza) należy dostarczyć do pani Moniki Godlewskiej
do dnia 4 kwietnia 2022r.
KRYTERIA OCENY :
Ocenie podlegać będzie:
- Oryginalność pomysłów.
- Zastosowanie w wierszu trudnych głosek np. sz, ż/rz, cz, dz, s, r, dź itp., czyli zawierającego
trudne do wymówienia słowa, ze szczególnym uwzględnieniem szeregów głosek: ciszących,
szumiących i syczących oraz głoski [r].
- Samodzielne zapisanie wiersza. ( Nie wolno drukować tekstu).
- Zilustrowanie wiersza dowolną techniką o dowolnym formacie.
- Zgodność z regulaminem konkursu.
JURY KONKURSU:
Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez organizatora.
Jury wybierze najlepsze prace I, II, III miejsce oraz 2 wyróżnienia.
NAGRODY:
Organizator przewiduje nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac
na stronach internetowych i tablicach wystawowych w holu Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku.
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Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że wiersze zostały utworzone i zapisane odręcznie przez uczestnika konkursu.
Prace oddane na konkurs nie będą zwracane.

Oddanie prac na konkurs przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich do prac i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw oraz akceptacje
niniejszego regulaminu.

W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

Życzę twórczego spędzania czasu nad wiosennym wierszem i jego ilustracją.
Organizator: Monika Godlewska
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