
 REGULAMIN KONKURSU  

pt. "Europejski Kodeks Walki z Rakiem na wesoło" 

dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych Prewencja Pierwotna Nowotworów  

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-

Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza konkurs pt. "Europejski Kodeks Walki z 

Rakiem na wesoło" dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz podstawowych z terenu województwa 

warmińsko-mazurskiego.   

1.2 Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu 

Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie pn. Prewencja Pierwotna Nowotworów. 

 

2. Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu plakatu nt. „Europejski Kodeks Walki z Rakiem na wesoło” 

do galerii zorganizowanej w Przychodni Onkologicznej w Ełku (108 Szpital Wojskowy, Ełk, ul. 

Kościuszki 30, 1 piętro)  

 

3. Miejsce 

 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne w województwie warmińsko - mazurskim.  

 

4. Zakres tematyczny 

 

Tematyka indywidualnego projektu ucznia, powinna obejmować zagadnienia ściśle związane z 

założeniami programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

określonych w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. 

 

5. Czas trwania konkursu 

 

Konkurs trwa od 14 listopada do 1 grudnia 2011 roku. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: 

Przychodnia Onkologiczna, 108 Szpital Wojskowy, 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30, z dopiskiem: 

"Europejski Kodeks Walki z Rakiem na wesoło”. W przypadku prac przesłanych decyduje data 

stempla pocztowego.  

 

6. Wyniki konkursu 

 

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 6 grudnia 2011 r. na stronie internetowej 

www.poliklinika.olsztyn.pl    

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o miejscu i terminie wręczenia 

nagród. 

 

7. Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

Uczestnikami konkursu są uczniowie, którzy samodzielnie przygotowali projekt plakatu nt. 

http://www.poliklinika.olsztyn.pl/


„Europejski Kodeks Walki z Rakiem  na wesoło”. Forma plakatu jest dowolna (plakat rysowany, 

malowany, wyklejanym, bądź inna przyjęta forma). 

8. Prawa Autorskie 

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty autorstwa uczestnika, nie naruszające praw 

autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.  

9. Zadania uczestników 

Zadaniem ucznia jest przesłanie projektu plakatu nt. „Europejski Kodeks Walki z Rakiem na wesoło” 

w formacie A3, wykonanego dowolnie obraną techniką.  

10. Kryteria oceny i składu Komisji Konkursowej 
 

10.1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 

a) zastosowanie się do wytycznych niniejszego regulaminu, 

b) zgodność projektu z tematem konkursu, 

c) jakość oraz estetykę wykonania, 

d) pomysłowość i oryginalności projektu. 

 

10.2. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele organizatorów i sponsorów nagród.  

 

11. Nagrody w konkursie: 
 

Za zajęcie pierwszego miejsca: MP4 

Prace wyróżnione: 5 nagród równorzędnych 

Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu. 

 

12. Pozostałe ustalenia 

 

12.1. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wyboru projektu jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

12.2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez uczestnika 

konkursu całości praw autorskich na organizatorów konkursu.  

Załącznik Nr 2 "Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku 

życia, na udział w konkursie". Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne ze zrzeczeniem się 

praw autorskich swoich prac na rzecz organizatora konkursu. 

12.3. Do projektu należy dołączyć kartkę z następującymi danymi:  

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego  

12.4. Nieprawidłowo oznakowane prace, niezawierające danych wskazanych w 12.3 nie są 

rozpatrywane przez komisję.  

12.5. Bieżące informacje o konkursie, regulamin konkursu i załączniki (do pobrania) dostępne są na 

stronie internetowej www.poliklinika.olsztyn.pl 

12.6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

12.7. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z 

Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. 

 

13. Załączniki do regulaminu konkursu 
 

Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa 

Załącznik nr 2 Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na 

udział w konkursie  

http://www.poliklinika.olsztyn.pl/
http://poliklinika.olsztyn.pl/kolibeer/rak/dwn/karta_zgloszeniowa.doc
http://poliklinika.olsztyn.pl/kolibeer/rak/dwn/konkurs_oswiadczenie.doc
http://poliklinika.olsztyn.pl/kolibeer/rak/dwn/konkurs_oswiadczenie.doc

