Regulamin
VI Międzyszkolnego Turnieju
Logopedycznego
Szumiące Zabawy

Organizatorzy :
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14
• Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego w Gdańsku,
al. Legionów 11
1. Cele turnieju:
• rozwijanie świadomości artykulacyjnej,
• usprawnianie narządów mowy, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
• utrwalenie głosek szeregu szumiącego,
• motywowanie do ćwiczeń logopedycznych,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
2. Zasady uczestnictwa:
• uczestnicy turnieju: uczniowie klas II i III szkoły podstawowej biorący udział w terapii
logopedycznej,
• do konkursu może przystąpić jedna drużyna składająca się z 3 uczniów z jednej szkoły,
• Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i dyplomy za I, II, III miejsce, pozostałe drużyny
otrzymują podziękowanie za udział w Turnieju .
3. Podczas turnieju uczniowie będą wykonywać ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne
oraz usprawniające motorykę narządów mowy.
4. Warunki uczestnictwa w turnieju :
• zgłoszenie drużyny oraz opiekuna-logopedy do dnia 9 marca 2018 r.,
• przesłanie karty zgłoszenia (wg zamieszczonego wzoru) do dnia 12 marca 2018 r.
na adres e-mail: sekretariat@pbw.gda.pl lub faksem 58 344 01 68,
• dostarczenie do dnia 16 marca 2018 r. pisemnej zgody rodziców na publikacje wizerunku
uczestników turnieju na stronach internetowych organizatorów turnieju oraz w mediach
( wzór zgody do pobrania ze strony internetowej organizatorów ),
• o uczestnictwie w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń ( udział bierze 12 drużyn).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji.
5. Międzyszkolny Turniej Logopedyczny odbędzie się 16 marca 2018 r. o godz. 10.00
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14,
sala nr 319.
6. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się tego samego dnia, po obradach Komisji
Konkursowej.

7. Dodatkowych informacji udziela:

Więcej informacji o turnieju znajduje się na stronie www.pbw.gda.pl oraz
sp49gdansk.edupage.org lub u organizatorów:
Aleksandra Kirczuk - PBW w Gdańsku, tel. 58 341 86 37 w.108
e-mail: udostepnianie@pbw.gda.pl
Ewa Kasprowiak – SP nr 49 w Gdańsku, tel. 58 341 37 33 w. 122
e-mail: bibsp49@wp.pl

