
„Chcemy odczarować świat rodziców 

mających niepełnosprawne dziecko  

i pokazać jacy są naprawdę…”  

 

(Autor nieznany) 

 

Jak kochają. Pokazać, że pomimo 

trudności można coś robić, także mieć 

plany i ambicie. 
 

 

 

 

 

 

 

Konkurs on-line  

przedstawiony w różnych formach artystycznych 

 

 

Organizator konkursu:  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20. 
Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa 

tel. (22) 664-49-51, (22) 666-17-74 
 
 
 

 

 



 
ZASADY KONKURSU  DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

„DZIECI WIDZIANE OCZAMI RODZICÓW” 
 

ZASADY OGÓLNE 
 

§ 1 
Konkurs organizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 20 

w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 17. 

 

§ 2 

CELE KONKURSU: 

1. Wzbudzenie i rozwijanie  w uczestnikach kreatywności w opisaniu swojego 

dziecka poprzez dowolną formę wyrazu. 

2. Stworzenie możliwości pokazania mocnych stron swoich dzieci poprzez formy: 

 literackie, 

 poetyckie, 

 plastyczne. 

 

§ 3 

 

WYMAGANIA:  

1. Tekst/wytwór musi być autorski, wykonany własnoręcznie przez uczestnika 

konkursu. 

2. Praca musi przedstawiać własne dziecko. 

3. Wytwór  ma ukazać mocne strony dziecka, jego osiągnięcia. 

4. Praca plastyczna może być płaska lub przestrzenna, wykonana dowolną 

techniką. 

5. Format pracy plastycznej  nie może być większy niż  A-3. 

6. Utwory prozatorskie (wiersz, opowiadanie) nie mogą przekraczać 2 stron 

maszynopisu, czcionka Times New Roman 12-13 pkt., interlinia 1,5, marginesy 

2,5 cm (standardowe ustawienie w programie Word).  

7. Na wykonanej pracy należy umieścić imię i nazwisko dziecka, którego ona 

dotyczy. 

§ 4 

 

SKŁADANIE PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

1. Składanie prac do dnia 15.06.2020 r. do pedagoga Agnieszki Śmietańskiej po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. 

2. Prace wraz z załącznikiem należy złożyć w recepcji Poradni lub, po 

telefonicznym umówieniu, bezpośrednio w pokoju nr 16 u pedagoga Agnieszki 

Śmietańskiej. Ze względu  na obecną  sytuację  istnieje możliwość dostarczenia 

pracy skanem na maila: agnieszka.smietanska@ppp20.pl,  przesłanie zdjęcia 

pracy na telefon, a złożenie oryginału pracy  wraz z załącznikiem w późniejszym 

terminie. 

3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi  w dniu 22.06.2020 r. 



4. Prace zostaną udostępnione do wglądu na terenie Poradni Psychologiczni – 

Pedagogicznej nr 20 wówczas, gdy wszystkie  oryginalne prace konkursowe 

zostaną dostarczone do Poradni.  

Ponadto zostanie stworzona galeria prac online do której wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymają link. 

5. Prace plastyczne,  poetyckie i literackie dotyczące  konkursu „ Dziecko widziane 

oczami rodziców” nie będą zwracane autorom. 

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20  zastrzega sobie prawo 

wykorzystania prac uczestników konkursu  „Dziecko widziane oczami rodziców” 

oraz ich nieodpłatnej publikacji – z zachowaniem praw autorskich. 

 

§ 5 

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu „Dzieci widziane oczami rodziców”  

udziela Agnieszka Śmietańska: 

e-mail: agnieszka.smietanska@ppp20.pl 

telefon: 602-830-725  

 - w poniedziałek w godz. 10:00-12:00 

 - we wtorek w godz. 10:00-12:00 

 - w środę w godz.12:00-14:00 

 - w czwartek w godz. 12:00-14:00 

- w piątek w godz. 12:00-14:00 

 

  

mailto:agnieszka.smietanska@ppp20.pl


Załącznik do konkursu 

„Dzieci widziane oczami rodziców” 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

Konkurs - „Dzieci widziane oczami rodziców” 

 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko rodzica………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego………………………………………………………………………… 

Tytuł Pracy………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu  „Dzieci 

widziane oczami rodziców” danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia i dokumentowania konkursu. Jednocześnie oświadczam,  

że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany/a  

o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

 

................................................................. 

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 

Ponadto, wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia, nazwiska/ 

pseudonimu oraz mojego wizerunku w związku z moim  udziałem w Konkursie „Dzieci widziane 

oczami rodziców”, oraz jego wynikach (na stronie internetowej Poradni). 

 

 

................................................................. 

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z  zasadami Konkursu „Dzieci widziane oczami rodziców” 

organizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 20 w Warszawie,  oraz 

akceptuję jego warunki. 

 

................................................................. 

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 


