
REGULAMIN KONKURSU  
„Łamańce językowe” 

 
I. Postanowienia ogólne:  
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65 w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu. 
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju mowy, rozwijanie 
umiejętności werbalnych, dbałość o prawidłową mowę, 
usprawnienie kompetencji językowych oraz ćwiczenie pamięci 

3. Konkurs jest organizowany dla dzieci z klas I-III 
uczęszczających do świetlicy z SP 65 w Poznaniu. 

4. Każdy uczestnik konkursu może zarecytować jeden wybrany 
wiersz wybrany z załączników do regulaminu. 

5. Forma pracy słowna, samodzielna 
6. Nagranie powinno być przesłane drogą mailową na adres :  

swietlica.zspnr5.poznan@gmail.com , zawierające dane w 
tytule: imię, nazwisko, klasa.  

 
    7. Termin nadsyłania nagrań konkursowych: do 3.03.2021 r.  

    8. Komisja – wychowawcy świetlicy, wyłonią zwycięzców I, II, III                             

         miejsce 

   9. Zwycięzcy otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową. 

  10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.03.2021 r.  Wyniki zostaną 

       opublikowane na stronie www.zsp5.poznan.pl 

  11. Po odbiór dyplomów i nagród proszę zgłaszać się  do świetlicy. 

 

 

 

mailto:swietlica.zspnr5.poznan@gmail.com
http://www.zsp5.poznan.pl/


II. Postanowienia końcowe: 

1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018 r. 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 

stosowania rozporządzenia 2016/679. 2. Administratorem danych 

jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w 

celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i 

przyznania i odbioru nagrody.  

4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie 

www.zsp5.poznan 

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę 

na wszystkie zasady zawarte w regulaminie. 

 6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania nagrań 

konkursowych na stronie szkoły. 

 


