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Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 89 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
z dnia 15 października 2012 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

„Transplantacja - dar życia.  Jestem na TAK” 

 
 

1. Organizatorami Konkursu są Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej  
oraz Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne do Spraw Transplantacji 
„Poltransplant”. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
na terenie województwa mazowieckiego. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach Partnerstwa dla Transplantacji w Województwie 
Mazowieckim. 
 
 

CELE KONKURSU 
    
 
1. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat dawstwa i transplantacji narządów 

oraz tkanek.  
2. Propagowanie transplantacji. 
3. Wyłonienie prac plastycznych najlepiej promujących ideę transplantacji. 

 
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
 
 

1. Uczestnicy Konkursu wykonują indywidualne prace promujące ideę transplantacji  
na formacie A3 lub A4 w dowolnej, trwałej, płaskiej technice plastycznej (malarstwo, 
rysunek, grafika, itp.). 

2. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę. Wzór metryczki stanowi  
załącznik Nr 1.  

3. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie. Wzór oświadczenia dla uczniów 
niepełnoletnich stanowi załącznik Nr 2. Wzór oświadczenia dla uczniów pełnoletnich 
stanowi załącznik Nr 3. 

4. Prace, do których nie dołączono metryczki i oświadczenia oraz prace nadesłane  
po terminie, nie będą oceniane. 

5. W danej kategorii wiekowej każda szkoła może przesłać maksymalnie trzy prace 
różnych autorów. 

6. Prace należy dostarczyć lub nadesłać do 15 stycznia 2013 r. pod adresem: 
Delegatura w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, 08-110 Siedlce,  
ul. Piłsudskiego 38, z dopiskiem: konkurs „Transplantacja – dar życia. Jestem  
na TAK”. Decyduje data wpływu. 

7. Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca. 
8. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe 

podczas przesyłki. 
9. Prace pozostają własnością Organizatorów Konkursu. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 
 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 
a) gimnazja, 
b) szkoły ponadgimnazjalne. 

2. Na poziomie szkoły rozstrzygnięcia dokona komisja, powołana przez dyrektora szkoły 
(zgodnie z punktem 5 w „Zasady uczestnictwa”).  

3. Na poziomie wojewódzkim rozstrzygnięcia dokona komisja, powołana przez 
Organizatorów Konkursu w terminie do  31 stycznia 2013 r. 

4. Decyzja komisji w sprawie wyłonienia laureatów Konkursu jest ostateczna. 
5. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatorów 

Konkursu. 
6. Szczegółowa informacja o miejscu i terminie wręczenia nagród zostanie przekazana 

laureatom za pośrednictwem dyrektorów szkół. 
7. Organizatorzy Konkursu nie zwracają kosztów podróży. 

 

NAGRODY 
 

Organizatorzy Konkursu przyznają nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce, w każdej 
kategorii wiekowej. 
  
 

   
INFORMACJE DODATKOWE 

 
Dodatkowe informacje nt. Konkursu można uzyskać w Delegaturze w Siedlcach 
Kuratorium Oświaty w Warszawie pod numerem telefonu: (25) 632 60 00 w. 101  

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.  
2. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy 

Konkursu. 
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie 
oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także 
prezentowania prac na organizowanych wystawach. Każda inna forma wykorzystania 
prac będzie ustalana indywidualnie z uczestnikami Konkursu. 

4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatorów Konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Dane uczestników zostaną wykorzystane przez Organizatorów Konkursu wyłącznie  
w celach przeprowadzenia i promocji Konkursu. 


