
Konkurs  

„Pielęgniarka/ Położna w oczach dziecka”  

 

 REGULAMIN KONKURSU 

 

             I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Pielęgniarka/Położna w oczach dziecka”, zwanego  dalej 

Konkursem, jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.,  zwana 

dalej organizatorem. 

2. Konkurs jest organizowany we współpracy z Lubuskim Kuratorem Oświaty. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.     

 

II. Cele konkursu 

1. Cele Konkursu to:   

 kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej pielęgniarek i położnych, 

 promocja zawodów pielęgniarek i położnych, 

 rozwijanie u dzieci wrażliwości, wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności 

prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. 

 

           III. Warunki przystąpienia do Konkursu 

  

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych znajdujących  

się na terenie województwa lubuskiego. Konkurs skierowany jest do trzech grup 

wiekowych:    

 6 – 8 lat, 

  9 – 10 lat. 

 11 – 12 lat. 

2. Do Konkursu mogą zostać nadesłane prace niepublikowane dotychczas. 

3. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać prace 

konkursowe  na papierze - format A4 dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, 

grafika, wydzieranie itp.). 

4. Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 

6. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie wraz z pracą 

prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik Nr 1 do 



Regulaminu) z pieczęcią placówki oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. 

Karta zgłoszeniowa musi być przyklejona na odwrocie pracy plastycznej. 

 

IV. Termin i warunki dostarczenia prac 

 

1. Termin nadsyłania prac mija 30.06.2016 r. (decyduje data wpływu na adres podany 

w Regulaminie). 

2. Prace dostarczane po terminie nie będą oceniane. 

3. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy 

przesłać pocztą na adres: 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 

66-400 Gorzów Wlkp. 

z dopiskiem „Konkurs plastyczny” lub złożyć osobiście w siedzibie Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych od poniedziałku do piątku w godzinach  7 
00

 do godziny 15 
00

. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

V. Wyłonienie laureatów i osób wyróżnionych 

 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów XXV - lecia Samorządu 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 09 września 2016 r., a wyniki zostaną 

podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora 

www.oipip.gorzow.pl oraz wysłane do mediów lokalnych – z poszanowaniem ochrony 

dóbr osobistych dziecka. 

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

3. Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.  

4. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do zachowania poufności 

oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.   

5. Członkowie Komisji oceniając prace wezmą pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematem 

konkursu, wartość artystyczną i techniczną wykonania pracy, oryginalność podejścia 

do tematu. 

6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.   

http://www.oipip.gorzow.pl/


8. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wybierze zwycięską pracę. 

9. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualną nagrodę rzeczową. 

10. Organizator przyznaje trzy pierwsze, trzy drugie, trzy trzecie miejsca oraz trzy  

wyróżnienia.  

11. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe. 

12. Laureaci Konkursu, jak również placówki zostaną powiadomieni o wygranej drogą 

mailową, telefoniczną lub listownie.        

 

V. Ustalenia dodatkowe 

 

1. Przystępując do konkursu przedstawiciel ustawowy dziecka, działając w jego imieniu 

przenosi bezpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa 

pokrewne do prac zgłoszonych na konkurs, w tym na polach  eksploatacji określonych 

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631z późn.zm.) w szczególności do:  

a) wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności promocyjnej 

 i  informacyjnej, 

b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi,  

c) utrwalania i zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach 

elektronicznych,  

d) wprowadzania do pamięci komputera lub innego nośnika, umieszczania na stronie 

internetowej lub bezpłatnego użyczenia, 

e) organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przedmiotu umowy na innych 

polach eksploatacji  nieprzewidzianych w umowie.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności 

interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej 

kompetencji Organizatora. 

 

 

 

 

 

 


