
                                     

  

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJCIEKAWSZY LIMERYK 
organizowany w ramach 

Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej 

we Wrocławiu  

 

 

                                                                               REGULAMIN 
 

1. CELE KONKURSU: 

- umożliwienie rodzicom i ich dzieciom (w wieku 6 -10 lat) wspólnego, twórczego spędzania czasu  poprzez  

zabawy słowem oraz prezentacji swoich umiejętności i talentów takich jak: sprawność artykulacyjna, kompetencja 

językowa, ekspresja słowna i ruchowa. 
 

Konkurs obejmuje: 

- napisanie przez rodzica wraz z dzieckiem tekstu limeryku, 
- prezentację limeryku przez dziecko w formie krótkiego filmiku lub  zdjęcia dziecka w stroju ilustrującym treść 

limeryku. 

 

Tematyka limeryku dowolna. 

Tekst powinien być napisany zgodnie z podstawowymi zasadami pisania limeryku: 

- 5 wersów, 

- układ rymów: a-a-b-b-a, 

- trzeci i czwarty wers krótszy od pozostałych  (zwykle o 2-3 sylaby), 

- nazwa geograficzna w pierwszym wersie. 

 

Czas trwania filmu: maksymalnie 1 minuta. 
Konieczne jest podpisanie zgody: załącznik nr 1 
 

W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli (6-7 latki) oraz szkół podstawowych  (klas I-III) 
 

2.TERMIN  NADSYŁANIA  ZGŁOSZEŃ 
 

Prace (tekst, filmik/zdjęcie) należy przesłać do dnia 13.02.2021 roku na adres e-mail: 

joaszy8283@edu.wroclaw.pl 
 

3. Rodzic jest zobowiązany do wysłania drogą elektroniczną następujących informacji, wypełniając 

drukowanymi literami tabelkę: 
 

Nazwa i 

adres 

placówki 

 

 

Imię i nazwisko dziecka  

biorącego udział w 

konkursie 

 

 Wiek 

dziecka 

 Tytuł wiersza i autor 

 

   1.    

 

Wraz z pracą rodzic lub opiekun prawny musi dostarczyć również drogą mailową: 

 
- wypełniony i własnoręcznie podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka Formularz Zgód 

zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu 
 

Przy braku  zgody  na publikację wizerunku na w/w stronie zostanie umieszczony TYLKO tytuł utworu i imiona  

laureatów  konkursu.   

 



Uwaga: 

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

 

 

4. TERMIN  KONKURSU 
Termin nadsyłania prac upływa  13.02.2021 r. 
Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi w dniu 22.02.2021 r. na stronie www.przedszkole35.wroclaw.pl oraz na 

stronie www.wke.wroclaw.pl               
 

5. INFORMACJI UDZIELAJĄ dyrektor oraz wicedyrektor Przedszkola nr 35 z oddziałami integarcyjnymi 

„Tęczowy Domek”,  ul. Pułaskiego 20 a, 50 – 446 Wrocław, tel. 071 798 67 86 

 

 

Organizatorzy mają nadzieję, że Konkurs 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: 

1. Formularz zgody – uczestnik. 

2. Klauzula informacyjna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkole35.wroclaw.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/


Załącznik 1 Formularz zgody - uczestnik 

 

FORMULARZ ZGODY– UCZESTNIK 

 

 

  Wyrażam zgodę na udział _____________________________________________________________  

(imię i nazwisko) 

w Konkursie na najciekawszy limeryk organizowanym przez Przedszkole nr 35 z siedzibą we Wrocławiu 

przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 20a. 

Tym samym przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych.  

Wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie. 

 

________________________________ 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy rodzica z dziecka. Udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony 

na terytorium całego świata na następującym polu eksploatacji: strona internetowa Organizatora 

(www.przedszkole35.wroclaw.pl.) oraz na www.wke.wroclaw.pl. 

 

 ________________________________ 

Data i podpis  rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego                      

w postaci zdjęć i filmów  konkursowych wraz z wykorzystaniem imienia, nazwiska oraz informacji                   

o zajętym miejscu w klasyfikacji konkursu lub otrzymanym wyróżnieniu na stronie internetowej 

Organizatora www.przedszkole35.wroclaw.pl oraz na www.wke.wroclaw.pl 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

 
________________________________ 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 35 „Tęczowy Domek” we Wrocławiu ul. 
Pułaskiego 20a, 50-446 Wrocław we Wrocławiu. Inspektor Ochrony Danych:   
inspektor@coreconsulting.pl, Wyłom 16, 61-671 Poznań. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO) oraz interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Cel przetwarzania: realizacja 
konkursu oraz promowanie działalności edukacyjnej Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych może zostać wycofana w każdym momencie. Pełna  informacja na temat przetwarzania 
danych znajduje się w regulaminie konkursu. 

 

http://www.przedszkole35.wroclaw.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/
http://www.przedszkole35.wroclaw.pl/
http://www.wke.wroclaw.pl/
mailto:inspektor@coreconsulting.pl


Załącznik 2 Klauzula informacyjna 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONKURS NA NAJCIEKAWSZY LIMERYK 

 

1. Administratorem jest Przedszkole nr 35 „Tęczowy Domek” we Wrocławiu ul. Pułaskiego 20a, 
50-446 Wrocław. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań, in-
spektor@coreconsulting.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów 
prawnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu oraz, w zależności od udzielonych zgód 
promowanie działań edukacyjnych Organizatora na jego stronie internetowej. 

5. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo przez okres trwania konkursu, a na-
stępnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach. Dane w postaci wizerunku  będą przetwarzane przez czas swojej przydatności 
dla realizowanego celu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału 
w konkursie.  

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz na publikacje danych na stornie interneto-
wej Administratora jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na możliwość udziału 
w konkursie. 

8. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie wpływa na 
legalność działań podjętych przed jej cofnięciem. 

9. Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom obsługującym nas w obszarze IT; ku-
rierom i poczcie polskiej, przedstawicielom komisji konkursowej jeśli składa się ona z osób 
spoza naszej organizacji, kancelariom prawnym wspierającym nas w codziennej działalności, 
podmiotom wspierającym nas w organizacji konkursu. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to 
podmioty napisz pod adres Organizatora lub IOD (z dopiskiem IOD/dane osobowe). 
Dane osobowe zostaną również przekazane do administratora portalu: www.wke.wroclaw.pl. 

10. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo żądania: dostępu 
do treści swoich danych osobowych,  prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych,  prawo żądania prze-
niesienia danych do innego administratora. 

11. Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę napisz pod adres Organizatora lub IOD (z do-
piskiem IOD/dane osobowe). 

12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Pre-
zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

13. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - w tym profi-
lowaniu. 

 

 

 

 

 

 

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
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