
Regulamin
Konkursu Logopedycznego

§ 1
1. Organizatorem Konkursu Logopedycznego, zwanego dalej „Konkursem” jest
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie,  ul.  Sienkiewicza 2,  
36-200 Brzozów, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2
1.  Uczestnikiem  Konkursu  może  zostać  uczeń  przedszkola  lub  szkoły
podstawowej  z  klas  „0”  –  VI  znajdujących  się  na  terenie  powiatu
brzozowskiego, zwany dalej „Uczestnikiem”.
2.  Zadaniem Uczestnika  jest  stworzenie  utworu wierszowanego,  rysunku lub
nagrania związanego z terapią logopedyczną.
3.  Technika  wykonania  jest  dowolna.  Przyjmowane  będą  zarówno  prace  w
wersji papierowej, jak i elektronicznej.

§ 3
1.  Uczestnik  przekazuje  pracę  swojemu  wychowawcy,  logopedzie  lub
nauczycielowi języka polskiego do dnia 24.11.2016r.
2. Szkoły przekazują wszystkie zgłoszone prace w terminie do 25.11.2016r. na
adres  konkurslogopedyczny2016@gmail.com lub  w  sekretariacie  Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2.
4. Zgłoszenia, złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożone prace nie będą zwracane szkołom ani Uczestnikom.
6.Najlepsze  prace  konkursowe  zostaną  zaprezentowane  przed  Komisją
Konkursową 02.12.2016r., ta zaś wyłoni zwycięzcę Konkursu Logopedycznego.

§ 4
1.  Organizator  weryfikuje  zgłoszenia  pod  względem zgodności  z  niniejszym
regulaminem.
2. Komisja konkursowa wyłania zwycięzcę Konkursu oraz Uczestników, którzy
zajmują II i III miejsce.
3. Laureatom, o których mowa w ust. 2 zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na konferencji prasowej oraz na stronie
internetowej http://www.ppp.powiatbrzozow.pl/
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§ 5
1. Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na rzecz Organizatora majątkowe prawa
autorskie do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania.

§ 6
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
Regulaminu.
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  w  niniejszym
Regulaminie  nienaruszających  podstawowych  zasad  Konkursu  w  każdym
momencie trwania Konkursu.
3.  Naruszenie  jakiegokolwiek  postanowienia  niniejszego  Regulaminu  przez
Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu oraz pozbawia prawa do nagrody.
4.  W  zależności  od  ilości  zgłoszonych  prac,  ich  wartości  estetycznej  oraz
rozpiętości  wieku uczniów biorących udział  w konkursie  zostanie  przyznana
odpowiednia ilość miejsc i wyróżnień.


