
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„UBIERZ LEKARZA  

W KITEL Z TWOICH MARZEŃ”  
§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa 

w konkursie plastycznym: „UBIERZ LEKARZA W KITEL Z TWOICH MARZEŃ”, 

zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki 

nagradzania zwycięzców. 

• Organizatorem Konkursu jest Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Toruńskiej,  

www.torun.kdsz.pl , zwane dalej „Organizatorem”. 

• Pytania związane z Konkursem prosimy kierować na adres mailowy: 

kdsz.torun@gmail.com. 

§2. 

CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest: 

• wyrażenie szacunku, wdzięczności i wsparcia dla Służby Zdrowia, 

• popularyzacja wiedzy o zawodach medycznych, 

• rozwijanie zainteresowania pracą medyków wśród dzieci i młodzieży, 

• motywowanie uczniów do rozwijania pasji naukowych, 

• rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych 

diecezji toruńskiej,  

• kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

http://www.torun.kdsz.pl/


• zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego 

wizerunku systemu ochrony zdrowia. 

§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych                  

z terenu diecezji toruńskiej w następujących kategoriach wiekowych:  

I grupa: uczniowie klasy „0”;  

II grupa: uczniowie klasy I szkoły podstawowej; 

III grupa: uczniowie klasy II szkoły podstawowej; 

IV grupa: uczniowie klasy II szkoły podstawowej. 

§4. 

PRACA KONKURSOWA 

• Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

• temat pracy konkursowej – praca powinna stanowić artystyczną wizję autora na temat 

lekarskiego kitla, przedstawioną na szablonie konkursowym; 

• rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 na 

załączonym przez Organizatora szablonie, 

• forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, 

• praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, 

• udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach 

plastycznych, wystawach, itp. 

• Każda praca plastyczna powinna być podpisana na odwrocie i zawierać metryczkę, 

której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

• Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne.  

• Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  



• Prace konkursowe i załączniki należy przesyłać  w formie skanu w terminie do dnia 

14 października 2022 r.  na adres mailowy: kdsz.torun@gmail.com. 

• W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane  

w § 4 Regulaminu, nadesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do  

14 października 2022 r.  

• Do pracy konkursowej powinny być załączone: metryczka pracy (załącznik nr 1), 

podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika 

oświadczenia, których treść zawierają załączniki nr 2 i nr 3 do Regulaminu. 

§6. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Toruńskiej powołuje komisję konkursową, 

zwaną dalej „Komisją”. 

2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prac 

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 

4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszej pracy i prac wyróżnionych jest ostateczna         

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§7. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

      1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę: 

• zgodność pracy z tematyką Konkursu i wykonanie pracy na szablonie konkursowym, 

• oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

• walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka. 

 2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie   

Komisji. 

3. Komisja przyzna cztery nagrody główne dla najlepszych prac w każdej kategorii 

wiekowej. 



4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi  

18 października 2022 r. w Dniu Służby Zdrowia stronie internetowej i Facebooku 

Organizatora. 

§8. 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Laureaci (w czterech kategoriach) otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną 

dostarczone za pośrednictwem poczty kurierskiej. 

2. Opiekunowie/Nauczyciele Laureatów otrzymają podziękowania i upominki. 

3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. 

§9. 

EKSPOZYCJA PRAC 

• Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane na Facebooku i stronie internetowej 

Organizatora. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

§10. 

DANE OSOBOWE 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora 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).                                                          

• Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

• przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

•  nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. 

w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, imienia, nazwiska, informacji  



o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach 

promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

• Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje 

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.  

 

 


