
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„A ja Wam pokażę…” 
 

Konkurs realizowany jest w ramach  
„Europejskiego Dnia Logopedy”  

pod honorowym patronatem  
STAROSTY ZGIERSKIEGO 

 
 

ORGANIZATOR: 
 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie 

 

CELE KONKURSU: 
 

 budowanie u dzieci poczucia własnej wartości, 

 prezentacja umiejętności dzieci, 

 popularyzowanie poezji dziecięcej, 

 rozwijanie umiejętności artykulacyjnych dzieci, 

 kształtowanie umiejętności używania gestów i koordynowania mowy i 

ruchu, 

 promowanie czytelnictwa jako formy spędzania czasu wolnego, 

 rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności wyrażania siebie 

poprzez formę ekspresji, jaką jest sztuka. 

 
ADRESACI WYDARZENIA: 
 

Konkurs recytatorski „A ja Wam pokażę…” skierowany jest do: 

 dzieci w wieku 3-6 lat z miasta Ozorków, Gminy Ozorków, Gminy 

Parzęczew, Gminy Zgierz. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU: 
 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie przez dziecko - 

wyrecytowanie wraz z gestami scenicznymi wiersza autorstwa twórcy 
polskiej literatury dziecięcej. 

2. Prezentację dziecka należy  przesłać w formie nagrania 

audiowizualnego na adres e-mail (a.barzynska@poradniaozorkow.pl, 
j.hajdys@poradniaozorkow.pl) lub dostarczyć nagranie do siedziby 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie. 

3. Każde dziecko może zaprezentować samodzielnie wykonany tylko jeden 

utwór.  
4. Prace oceniane będą pod względem:  

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 interpretacja tekstu, 

 ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, strój), 
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 atrakcyjność i oryginalność wykonania. 

 

 
5. Uczestnicy konkursu startują w następujących kategoriach: 

 

I grupa wychowankowie grup 3-4 letnich przedszkoli ogólnodostęp-
nych, 

 

II grupa – wychowankowie grup 3-4 letnich przedszkoli specjalnych, 

 
III grupa – wychowankowie grup 5-6 letnich przedszkoli ogólnodo-

stępnych, 

 
IV grupa - wychowankowie grup 5-6 letnich przedszkoli specjalnych. 

 

6. Termin i miejsce składania prac w formie elektronicznej: 15 marca 
2022 roku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie.  

7. 18 marca 2022 roku odbędą się obrady jury oraz rozstrzygnięcie 

konkursu.  
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu obrad jury poprzez 

kontakt indywidualny z osobami zgłaszającymi laureatów do konkursu 

oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie i Powiatu 
Zgierskiego oraz portalach społecznościowych.  

9. Dla wyróżnionych laureatów/laureatek przewidziane są nagrody 

rzeczowe.  
10. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na ich 

publikację mediach społecznościowych oraz stronie internetowej 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie fb, Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu, fb, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz.   

11. Prezentacje nagrań będą dostępne na stronie internetowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie i fb oraz mogą być 
opublikowane na stronie internetowej i fb Starostwa Powiatowego 

w Zgierzu oraz fb. 

12. Prace konkursowe zostaną wykorzystane do celów promocyjnych 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie. 
 

Koordynatorami konkursu są: 

- Pani Agata Barzyńska, tel. 570-607-626, 
a.barzynska@poradniaozorkow.pl 

- Pani Beata Grzechynia – b.grzechynia@poradaniozorkow.pl 

- Pani Joanna Hajdys – j.hajdys@poradniaozorkow.pl 

 

 
 

 
 



 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 
1. Uczestnicy konkursu recytatorskiego „A ja Wam pokażę…” wyrażają 

zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby 

postępowania (organizacji i promocji wydarzenia).  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wydarzeniu jest 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ozorkowie (95-035 Ozorków, 

ul. Traugutta 1), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88).  

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowa-

niem regulaminu oraz zgodą na publikację prac (nagrań wraz z podaniem 

wieku oraz imienia i nazwiska autorów) na stronie internetowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozorkowie oraz fb w/w, a także stornie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz fb w/w, ul. Sadowa 

6a, 95-100 Zgierz. 

4. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych stosowa-

nych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej pod adre-

sem www.poradniaozorkow.pl oraz siedzibie Administratora.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
Karta uczestnictwa w konkursie recytatorskim1 

 

„A ja Wam pokażę…” 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
 
 

GRUPA  

NAZWA PRZEDSZKOLA  

ADRES PRZEDSZKOLA  

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA   

NR KONTAKTOWY/ADRES 
EMAIL 

 

 
 
 

................................. ........................ 
        /data//podpis opiekuna prawnego 

 
 
 

 

                                                
1 Kartę wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI 


