
 

XIII  Przegląd  Wiersza i  Etiudy Logopedycznej 

,,Gimnastyka  dla języka” 

organizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej 
 

 

REGULAMIN 
 

Celem Przeglądu jest: 

- umożliwienie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie z trudnościami  

w mówieniu, prezentacji  swoich umiejętności,  możliwości i talentów tj. sprawność artykulacyjna, kompetencja 

językowa, ekspresja słowna i ruchowa,  
-wspieranie nauczycieli i  logopedów w pracy z dziećmi nad rozwojem mowy i języka. 
 

 

1.PRZEGLĄD ODBYWA SIĘ W DWÓCH KATEGORIACH: 

 

I kategoria Wiersz logopedyczny 
 

Przegląd obejmuje prezentację przez 1 dziecko wiersza logopedycznego (nasyconego trudnymi głoskami). 

Prezentowany przez dziecko  wiersz może być stworzony przez  nauczyciela, logopedę lub zaczerpnięty  

z literatury dziecięcej. 

Zgoda - załącznik nr 1,2 

 

II kategoria Logopedyczna Etiuda teatralna 
 

Przegląd obejmuje prezentację etiudy ( maksymalnie 5 dzieci ). Czas trwania etiudy: do 5 minut. 
Zgoda - załączniki nr 3,4 

 

  W Przeglądzie mogą brać udział dzieci w wieku 3-9 lat, tylko z  przedszkoli wrocławskich oraz klas I-III  
  szkół podstawowych, szczególnie objętych terapią logopedyczną, wspomaganiem rozwoju mowy. 

  Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 
 

 Placówka może wziąć udział  w jednej lub w   dwóch  kategoriach. 

 Przedszkola/szkoły zgłaszają  uczestników do: 

  - jednego wiersza z danej placówki – ( kategoria I )   
  - jednej logopedycznej etiudy teatralnej - ( kategoria II ) 
 

2.TERMIN  NADSYŁANIA  ZGŁOSZEŃ 
  

    Wiersza logopedycznego ( I kategoria) i logopedycznej etiudy teatralnej ( II kategoria)  w dniach  02-06.03.2020 
     na adres email: Bożena.Macewicz@wroclawskaedukacja.pl z zaznaczeniem opcji potwierdzenia odbioru.  

Nauczyciel jest zobowiązany do wysłania drogą elektroniczną  następujących informacji wypełniając 

drukowanymi literami odpowiednią do kategorii tabelkę: 
 

      Kategoria: wiersz 
 

Nazwa i 

adres 

placówki 

 

 

Imię i nazwisko dziecka  

biorącego udział w 

przeglądzie 

 

 Wiek 

dziecka 

 Tytuł wiersza i autor 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

dziecko do 

przeglądu 
 

   1.     

 

 

 

 

mailto:Macewicz@wroclawskaedukacja.pl


 

 

 

Kategoria:  etiuda 
 

Nazwa 

i adres 

placów

ki 

 

 Imię i nazwisko 

dziecka/dzieci biorących 

udział w  etiudzie 

 

Wiek dziecka/ci  Tytuł  etiudy i 

autor 

 

 Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

dziecko do 

przeglądu 
 

 1. 1.   

   

Nauczyciel jest zobowiązany  do przekazania : 

 

- pisemnej zgody rodziców dziecka na udział w Przeglądzie  oraz publikację wizerunku uczestnika 

przeglądu w przypadku gdy ta zgoda została wyrażona, 
- oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich etiudy, wiersza, podpisanej przez rodziców/opiekunów 

prawnych. 

 Przy braku powyższych  zgody na publikację wizerunku na w/w stronie zostanie umieszczona TYLKO nazwa 

nazwiska i imiona laureatów konkursu.   

W  przypadku braku wymaganych zgód, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do Przeglądu. 
 

Uwaga: 

Informacje przekazywane drogą elektroniczną należy wysłać z opcją -potwierdzenie odbioru. 

 

Zmiany nazwisk dzieci występujących w Przeglądzie są przyjmowane tylko telefonicznie  
 ( Przedszkole 107, wicedyrektor -  71 798 67 52 wew. 102 ) do dnia 06.03.2020r. 
 
Lista placówek  biorących udział w Przeglądzie zostanie zamieszczona na stronie internetowej   

 przedszkole107.professo.pl, w zakładce profilaktyka logopedyczna w dniu 01.04.2020r. 
 

4. TERMIN  I  MIEJSCE  PRZEGLĄDU  
             

XIII  Przegląd odbędzie się  w dniu  08.04.2020 r. w godz. 9.00 - 14.00 ( w dwóch turach) 
w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. S. Duboisa 5 

 

5. INFORMACJI  UDZIELAJĄ dyrektor, wicedyrektor Przedszkola Nr 107,   tel. 71/ 798 67 52       
 

Organizatorzy mają nadzieję, że Przegląd przyczyni się do zwiększenia zainteresowania  profilaktyką 

logopedyczną, a udział w nim przysporzy wszystkim uczestnikom wiele radości i satysfakcji. 

Serdecznie zapraszamy 

 

koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej- logopeda, wicedyrektor PP-P nr 4 

Magdalena Paszkiewicz 

oraz  placówki w Miejskim  Programie  Profilaktyki  Logopedycznej 

P-107,P-33, P-16 ( ZS-P nr 16), P-18, P-32 (ZS-P nr 21), P-30, Sp-67( ZS-P nr 13), P-15, P-35, P-36, P-48, 

P-51, P-66, P-69, SP-27 ( ZS- P nr 10 ), P-77, P-121, P-123, SP-96 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Zgoda na udział  w przeglądzie  w kategorii wiersza 

Załącznik nr 2 Zgoda wykorzystanie wizerunku -wiersz 

Załącznik nr3 Zgoda na udział w przeglądzie  w kategorii etiudy 

Załącznik nr 4 Zgoda wykorzystanie wizerunku - etiuda 

Załącznik nr 5 Zgoda na wykorzystanie wizerunku opiekuna szkolnego 

Załącznik nr 6 Oświadczenia o prawach autorskich   

Załącznik nr 7 Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Przeglądu  Wiersza i  Etiudy 

                        Logopedycznej ,,Gimnastyka  dla języka” 



Załącznik  nr 1 

ZGODA NA UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE 

 

Potwierdzam swoją zgodę na udział ______________________________               (imię i nazwisko) 

_______________________________________________(nazwa placówki) w XIII Przeglądzie Wierszy, 

Etiudy Logopedycznej „Gimnastyka  dla języka” w kategorii wiersza. 

 

__________________________ 

Miejscowość i data 

Załącznik nr 2 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku  

________________________________________ 

(imię i nazwisko uczestnika) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z przeprowadzenia XIII  Przeglądu  Wiersza i  Etiudy Logopedycznej 

,,Gimnastyka  dla języka” przez Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71, 53-529 we Wrocławiu. 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora 

http://przedszkole107.professo.pl/ oraz na stronie www.wke.wroclaw.pl  w połączeniu z imieniem i nazwi-

skiem uczestnika.  

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych 

przed cofnięciem zgody. 

 

 ____________________________________ 

 Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

  

http://przedszkole107.professo.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71,  

53-529 Wrocław. 

2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą jest nim Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych – Tomasz Grzybowski, z którym można skontaktować się pod adresem: CORE 

Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16 61-671 Poznań, e-mail: inspektor@coreconsulting.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody i w celu publikacji wizerunku na stronach www 

http://przedszkole107.professo.pl/ oraz www.wke.wroclaw.pl.  

4. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Przeglądu oraz jego Organizatora będą 

przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej 

wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

5. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, a jej brak nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa w 

Przeglądzie. 

6. Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi będziemy współpracować w ramach 

realizacji Przeglądu: inne placówki oświatowe, sponsorzy,  

8. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania.  

9. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych 

przez Organizatora.  

10. Ponadto każdy uczestnik Przeglądu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 

11. Powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres Przedszkole nr 107 „Słoneczko” ,  

ul. W. Stysia 71, 53-529 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl. 

12. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkole107.professo.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/
mailto:inspektor@coreconsulting.pl


 

Załącznik nr 3  

ZGODA NA UDZIAŁ  W PRZEGLĄDZIE 

 

Potwierdzam swoją zgodę na udział ___________________________________________ (imię i nazwisko) 

_______________________________________________(nazwa placówki) w XIII Przeglądzie Wierszy, Etiudy 

Logopedycznej „Gimnastyka  dla języka” w kategorii etiudy. 

 

__________________________ 

Miejscowość i data 

Załącznik nr 4 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku  

________________________________________ 

(imię i nazwisko uczestnika) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z przeprowadzenia XIII  Przeglądu  Wiersza i  Etiudy Logopedycznej 

,,Gimnastyka  dla języka” przez Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71, 53-529 we Wrocławiu. 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora 

http://przedszkole107.professo.pl/ oraz na stronie www.wke.wroclaw.pl w połączeniu  z imieniem i nazwi-

skiem uczestnika.  

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych 

przed cofnięciem zgody. 

 

 ____________________________________ 

 Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

  

http://przedszkole107.professo.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/


 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. 1.Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71, 53-529 

Wrocław. 

2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą jest nim Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych – Tomasz Grzybowski, z którym można skontaktować się pod adresem: 

CORE Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16 61-671 Poznań, e-mail: inspektor@coreconsulting.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody i w celu publikacji wizerunku na stronach www 

http://przedszkole107.professo.pl/ oraz www.wke.wroclaw.pl.  

4. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Przeglądu oraz jego Organizatora 

będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik 

wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

5. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, a jej brak nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa w 

Przeglądzie. 

6. Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi będziemy współpracować w ramach 

realizacji Przeglądu: inne placówki oświatowe, sponsorzy,  

8. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania.  

9. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych 

przez Organizatora.  

10. Ponadto każdy uczestnik Przeglądu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 

11. Powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. 

Stysia 71, 53-529 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl. 

12. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkole107.professo.pl/
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Załącznik  nr 5 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OPIEKUNA SZKOLNEGO 

 

Ja, niżej podpisany ________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z przeprowadzenia konkursu pt. XIII Przegląd Wierszy, Etiudy Logope-

dycznej „Gimnastyka  dla języka”  Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71, 53-529 we Wrocławiu. 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora 

http://przedszkole107.professo.pl/ oraz na stronie www.wke.wroclaw.pl w połączeniu  z imieniem i nazwi-

skiem uczestnika.  

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych 

przed cofnięciem zgody. 

 

 ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis 

 

http://przedszkole107.professo.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/


 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71, 53-529 

Wrocław. 

2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą jest nim Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych – Tomasz Grzybowski, z którym można skontaktować się pod adresem: 

CORE Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16 61-671 Poznań, e-mail: inspektor@coreconsulting.pl. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody i w celu publikacji wizerunku na stronach www 

http://przedszkole107.professo.pl/ oraz www.wke.wroclaw.pl.  

4. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Przeglądu oraz jego Organizatora 

będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik 

wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

5. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, a jej brak nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa w 

Przeglądzie. 

6. Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi będziemy współpracować w ramach 

realizacji Przeglądu: inne placówki oświatowe, sponsorzy,  

8. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania.  

9. Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych 

przez Organizatora.  

10. Ponadto każdy uczestnik Przeglądu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, iż 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 

11. Powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. 

Stysia 71, 53-529 Wrocław lub mailowo na inspektor@coreconsulting.pl. 

12. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://przedszkole107.professo.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/
mailto:inspektor@coreconsulting.pl


 

 

Załącznik  nr 6 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRAWACH  AUTORSKICH 

 

Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez czas nieokreślo-

ny, napisanego przeze mnie wiersza lub etiudy  Przedszkolu nr 107 „Słoneczko” we Wrocławiu na 

obszarze terytorium wszystkich państw na świecie, z uwzględnieniem ponadgranicznego charakte-

ru Internetu, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

- rozpowszechnianie lub publikowanie w Internecie (w tym publiczne udostępnianie, rozpo-

wszechnianie na stronach internetowych i portalach społecznościowych Przedszkola np. Facebook 

i inne);  

- rozpowszechnia w formie druku na dowolnych polach eksploatacji.  

Wyrażam zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie została zapisana moja praca.  

 

 

          

                                                                                               _______________________________________ 

 

                                                                                            Podpis  autora tekstu wiersz/etiuda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 7 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ  XIII 

PRZEGLĄDU WIERSZA I ETIUDY LOGOPEDYCZNEJ „GIMNASTYKA DLA JĘZYKA” 

 

1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator powierza placówce, 

z której wywodzi się uczestnik, przetwarzanie danych osobowych tego uczestnika. Placówka 

oświatowa poprzez przystąpienie do Przeglądu, zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje Zasady 

przetwarzania danych osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.  

2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest 

zapewnić wypełnienie i podpisanie przez uczestnika/jego przedstawiciela ustawowego - formularza 

zgody na udział w Przeglądzie oraz oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich. Wzór formularza 

stanowi załącznik do regulaminu Przeglądu. 

3. Formularz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymaga wyrażenia zgody co 

najmniej na udział uczestnika w Przeglądzie oraz oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich - 

brak tych dokumentów uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie uczestnika w Przeglądzie. Zgoda 

na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i jej wyrażenie lub brak nie ma wpływu na 

udział w Przeglądzie. 

4. Prawidłowo wydrukowane, wypełnione i podpisane formularze placówka przekazuje 

Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem uczestników do Przeglądu. 

5. Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana jest 

zapewnić ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u siebie 

zabezpieczeniami (nie mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której dostęp 

mają wyłącznie osoby upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już wypełnionych formularzy – o 

dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do Organizatora). 

6. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do korzystania 

z zewnętrznych podwykonawców.  

7. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem dotyczącym 

ochrony jego danych osobowych w związku z Przeglądem, placówka przekaże treść takiego wniosku 

mailem na adres inspektor@coreconsulting.pl  

8. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych osobowych 

zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o takiej okoliczności 

Organizatora na adres inspektor@coreconsulting.pl  

9. Po zakończeniu Przeglądu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez siebie 

kserokopie formularzy zgody na udział w Przeglądzie oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Nie 

dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Przeglądem. 

10. W trakcie realizacji Przeglądu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem w obszarze 

przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz, w razie potrzeby, jest zobowiązana poddać się 

audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych w niniejszym dokumencie (art. 28 

ust. 3 lit. h) RODO). 
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