
Regulamin Konkursu 

„PIĘKNIE MÓWIĘ” 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie ,,PIĘKNIE MÓWIĘ”  

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Nowa Nadzieja”  w Kaliszu zwana dalej w skrócie 

Fundacją lub Organizatorem.  

3. Współorganizatorem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

4. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie 

www.nowanadzieja.com.pl 

5. Konkurs trwa do dnia 30 marca 2018 r. (godz.15.00). 

II. Cele konkursu: 

 Zachęcenie dzieci do wykazania grupowej  inwencji twórczej. 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych wśród dzieci.  

 Propagowanie nauki mowy i jej prawidłowego rozwoju. 

 Wyłonienie prac, chrakteryzujących się najefektowniejszym przedstawieniem tematu. 

 

III. Zadanie konkursowe: 

1. Zadanie dla uczestników Konkursu polega  na  przygotowaniu plakatu propagującego naukę 

mowy i jej prawidłowego rozwoju, wykonanego dowolną techniką (grupy maksymalnie  

5-osobowe). 

2. Grupa może przygotować jeden plakat, nauczyciel wspierający może opiekować się kilkoma 

różnymi grupami uczestników. 

3. Plakat powinien mieć format A2 

4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające 

praw autorskich osób trzecich. 

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 

6. Przesłane prace konkursowe nie będą zwracane autorom. 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter edukacyjny, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych dzieci 

i nauczycieli przedszkoli z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa oraz Powiatu 

Kaliskiego, Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Pleszewskiego.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

A. dostarczenie  do  dnia 30 marca br.  karty zgłoszenia wraz z zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych -  stanowiących załączniki do regulaminu na adres Organizatora 

Konkursu i dostępnych na stronie internetowej Organizatora,             

B. przygotowanie do  dnia 30 marca br plakatu propagującego naukę mowy i jej 

prawidłowego rozwoju, wykonanego dowolną techniką, zgodnie z informacjami  

w pkt.III 

3. Dostarczenie karty zgłoszenia i plakatu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu 

Konkursu. 



 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna oraz prace konkursowe należy 

złożyć osobiście lub przesłać do  dnia 30 marca br. (decyduje data stempla pocztowego) 

na  adres Organizatora :  

Fundacja „Nowa Nadzieja” 

ul. Nowy Świat 13 

62-800 Kalisz 

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie Konkursu, nie 

będą podlegały ocenie komisji konkursowej.  

 

V. Kryteria oceny prac konkursowych: 

 Oceny prac dokona Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora Projektu: 

Przewodnicząca Kapituły:  

Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Członkowie Kapituły: 

Dorota Madejka 

Justyna Biegańska 

Beata Sysiak 

Magdalena Sekura-Nowicka 

Piotr Tomankiewicz 

Magdalena Juszczak 

Bożena Musielak 

Małgorzata Badowska 

Jarosław Wujkowski 

Jerzy Szukalski 

   

  Jury Konkursu dokona oceny prac wg następujących kryteriów: 

  - zgodność treści plakatu z tematem Konkursu; 

  - adekwatność zastosowanych form do przedstawionych treści; 

  - najefektowniejsze przedstawienie tematu; 

  - estetykę wykonania pracy. 

 

VI. Zasady przyznawania nagród 

1. Kapituła Konkursu dokona oceny prac  do 10 kwietnia 2018 r. 

2. Wyniki Konkursu oraz termin wręczenia nagród i uroczystego podsumowania  

konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. Koordynator 

Konkursu poinformuje  drogą telefoniczną lub e-mailem nauczycieli - opiekunów 

wyróżnionych i nagrodzonych zespołów.  

3. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 NAGRODA GŁÓWNA – bezpłatne szkolenie przeprowadzone w zwycięskiej 

placówce przez dr Justynę Leszka „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego 

u dzieci w wieku przedszkolnym” 

 DRUGA NAGRODA – bezpłatne logopedyczne badania przesiewowe wykonane  

w przedszkolu przez logopedę mgr Magdalenę Juszczak 

 WYRÓŻNIENIA I NAGRODY RZECZOWE DLA DZIECI 

4. Po zakończeniu Konkursu zostanie zorganizowana wystawa prac 

 

VII. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora całość autorskich praw majątkowych                    

do zgłoszonych prac konkursowych.  



2. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.  

3. Uczestnik Konkursu, bądź rodzic, opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.) przez 

Organizatora        dla potrzeb Konkursu i Projektu. 

4. Uczestnik Konkursu, bądź rodzic, opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na 

upowszechnianie wizerunku uczestników Projektu, zgodnie  z Ustawą: 

 Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U z 2014 r, poz. 1182 ze zm.) 

 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006 r nr 

90, poz. 631 ze zm) 

            przez Organizatora dla potrzeb Konkursu i Projektu. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu  należy do Organizatora. 

2. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej wynosi wyłącznie Uczestnik 

Konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają 

Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu  

 „Pięknie mówię”  

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestników Konkursu 

 

Imiona i nazwiska autorów:  

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

5. ………………………………………………….. 

 

 

Przedszkole – dane adresowe: 

………………………………………………………………………..  

 

……………………………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko, telefon, e-mail nauczyciela- opiekuna                              

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

      

       ……………..……………………………. 

         Podpis nauczyciela         

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu  

 „Pięknie mówię”  

 

 

 

Zgoda rodzica opiekuna prawnego na udział ucznia w Konkursie 

 

 

Imię i nazwisko dziecka biorącego udziałów Konkursie:  

 

…………………………………………………. 

 

 

Przedszkole – dane adresowe: 

………………………………………………………………………………....  

 

 

Przystępując do Konkursu, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu 

przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Województwa 

Wielkopolskiego oraz w celach archiwalnych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.). 

 

Uczestnik Konkursu, bądź rodzic, opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na upowszechnianie 

wizerunku uczestników Projektu zgodnie  z Ustawą: 

1.Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U z 2014r, poz. 1182 ze zm.) 

2.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006r nr 90, poz. 631 ze zm) 

przez Organizatora dla potrzeb Konkursu i Projektu. 

 

 

                                                                                                    

……………..…………………………….                                           …...…………………………………………                                       

        Miejscowość, data                                     Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

                                                                                                                uczestnika Konkursu 


