§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie plastycznym „Mała kropla krwi ratuje życie”, zwanym dalej
„Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania
zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Szpital w Knurowie sp. z o.o. „Organizatorem”
3. Koordynatorem Konkursu jest

Pani Beata Gomularz-Szczepanik.
§2.

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
a. Propagowanie wśród dzieci idei Honorowego Oddawania Krwi;
b. Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz prezentowanie talentów plastycznych
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
2. Uczestnicy konkursu powinni zamieszkiwać na terenie powiatu gliwickiego

§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów
z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
b. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 lub A4
c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki. Praca winna
być wykonana w formie plakatu lub rysunku.
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,

e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach
plastycznych, wystawach, itp.
2. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy składać w terminie od dnia 7 września 2020 do dnia 10
września 2020r. roku na portierni Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8 lub
przesłać na adres Szpitala do dnia 10 września 2020r.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną prace. Prace powinny być wykonane
samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora.
5. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1
Regulaminu.
6. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli
ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera
załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.
§6.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Szpital w Knurowie powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą
się z trzech członków.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz
harmonogram posiedzenia Komisji.
5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej
dokumentacji.

6. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac 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:
a.

zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b.

oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

c.

sposób ujęcia tematu,

d.

walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

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

3 . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.09.2020 r. Komisja poinformuje
telefonicznie opiekunów nagrodzonych uczestników o wygranej w konkursie.
4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac oraz wręczenie
nagród nastąpi w dniu 13 września 2020 r.
5. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać
odebrane po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z Koordynatorem,
nie później jednak niż do 11 października 2020 r.
§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody podczas Białej Niedzieli, która
odbędzie się 13 września 2020r. w Szpitalu w Knurowie. O godzinie wręczenia nagród
Komisja poinformuje uczestników.

3.W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania

nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił

wszystkie

wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
4.Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody.
§9.
EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia
nagród i wyróżnień.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

§10.
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych
w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO.
Administratorem danych osobowych jest Szpital w Knurowie sp. z o.o.
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym
m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia,
nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której
uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa

dostarczenia

dokumentów

wymaganych

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

w

Regulaminie

skutkuje

§11.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu do 4 dni przed
zakończeniem wyboru prac.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na
organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie)

