
 

 

Regulamin Konkursu plastycznego „Dzieciństwo bez próchnicy” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Organizatorem Konkursu jest Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie 

Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Plastycznego „Dzieciństwo bez próchnicy” 

zwanego dalej „konkursem”. 

3. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach Projektu pn. „Edukacja, promocja  

i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, 

opiekunów i wychowawców” wdrażanego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu  

w partnerstwie z 8 uczelniami medycznymi.  

5. Celem konkursu jest: 

a) propagowanie prawidłowej higieny jamy ustnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, 

b) ograniczenie występowania choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu 

zdrowia jamy ustnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, 

c) promocja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego 

realizowany jest Projekt KIK/33 pn.: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku 

zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów  

i wychowawców” (dalej „Projekt”). 

6. Tematem konkursu jest prawidłowa higiena jamy ustnej mająca na celu zapobieganie 

próchnicy zębów wśród dzieci w wieku przedszkolnym.  

7. Konkurs odbędzie się w terminie od 01.09.2015 r. do 29.02.2016 r. 

8. Ogłoszenie Konkursu nastąpi w sierpniu 2015 r. na stronie internetowej 

www.zdrowie.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl. 

9. Konkurs jest dofinansowany ze środków Pomocy Technicznej Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy oraz jest współfinansowany ze środków Ministra Zdrowia. 

 

Uczestnictwo w konkursie 

§ 2. 

1. Konkurs skierowany jest do przedszkoli i uczęszczających do nich dzieci. 

http://www.zdrowie.gov.pl/
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2. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 2 do 5 lat (lub w wieku 6 lat, jeżeli 

uczęszczają do przedszkola) uczęszczające do przedszkola, które uczestniczyły  

w edukacji bezpośredniej w projekcie promującym zachowania prozdrowotne oraz 

profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci w ramach Projektu „Edukacja, promocja  

i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, 

opiekunów i wychowawców”.   

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci pracowników Ministerstwa Zdrowia. 

 

Zasady konkursu 

§ 3. 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać prace plastyczne o tematyce związanej  

z edukacją w kierunku prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci.  

2. Praca może być wykonana dowolną techniką i w dowolnym formacie. 

3. W przedszkolu uczestniczącym w Konkursie „Dzieciństwo bez próchnicy” ze wszystkich 

prac wykonanych przez dzieci, wychowawca wybiera (w drodze konkursu) jedną pracę  

i przesyła ją do Organizatora. 

4. Praca powinna być związana z tematyką konkursu określoną w § 1 ust. 6. 

5. Praca musi być wykonana tylko przez 1 dziecko. Niedopuszczalne są prace zbiorowe. 

6. Każde przedszkole uczestniczące w konkursie może wysłać tylko jedną pracę 

konkursową. 

 

Warunki udziału w konkursie 

§ 4. 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy wraz z prawidłowo wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym (Formularz Zgłoszeniowy jest załącznikiem do niniejszego 

Regulaminu) w terminie do 29 lutego 2016 r. (decyduje data wpłynięcia do Organizatora)  

na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15,  

00-952 Warszawa z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Dzieciństwo bez próchnicy”. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zniszczone, niekompletne lub 

doręczone po terminie, o którym mowa w § 4 ust.1. 

3. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków określonych  

w niniejszym Regulaminie, tj.: 

a) przesłanie zgłoszenia po terminie, o którym mowa w ust. 1, 

b) przesłanie formularza zgłoszeniowego wypełnionego nieczytelnie, niekompletnie lub 

nieprawidłowo, 
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c) dołączenie do formularza zgłoszeniowego więcej niż 1 pracy, 

d) zgłoszenie tego samego przedszkola więcej niż 1 raz, 

e) zgłoszenie wysłane przez przedszkole nie biorące udziału w Projekcie, o którym 

mowa w §2 ust. 2, 

f) zgłoszenie pracy z naruszeniem warunków określonych w § 2. 

4. Koszty przesyłki pracy plastycznej ponoszą przedszkola uczestniczące w konkursie. 

5. Nadesłanie pracy plastycznej wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne  

z akceptacją Regulaminu konkursu. 

 

Zasady przyznawania nagród w konkursie 

§ 5. 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury konkursu, w skład którego wejdą 

następujące osoby: 

a) Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie 

Zdrowia, 

b) przedstawiciel/przedstawiciele Wydziału Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, 

c) przedstawiciel/przedstawiciele Wydziału Wsparcia Organizacji w Departamencie 

Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, 

d) przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

e) Przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

2. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgodność pracy z tematyką, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz celem określonym  

w § 1 ust. 5, 

b) inwencja i pomysłowość prezentowanej tematyki, 

c) ogólne wrażenie estetyczne. 

3. Nagrody otrzyma 20 prac plastycznych. 

4. Wartość nagrody dla dzieci, będących autorami nagrodzonych prac wynosić będzie ok. 

300 PLN. Wartość nagrody dla przedszkoli wynosić będzie ok. 1 700 PLN.  Planuje 

się,że nagrodami w konkursie będą zestawy sportowe do gier i ćwiczeń.  

5. Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2016 r. 

7. Lista nagrodzonych przedszkoli oraz dzieci zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.zdrowie.gov.pl w terminie do końca kwietnia 2016 r. 

http://www.zdrowie.gov.pl/
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8. Przedszkola i dzieci - zwycięzcy konkursu - dodatkowo zostaną powiadomione 

telefonicznie o wygranej oraz o sposobie przekazania nagrody. 

9. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 

 

Prawa autorskie 

§ 6. 

1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie 

prawa majątkowe do prac w zakresie: 

a) utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami  

i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką reprograficzną, techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera, 

b) publicznego rozpowszechniania, w szczególności publicznego wyświetlania, 

odtwarzania, nadawania i reemitowania w dowolnym systemie lub standardzie, a 

także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

c) wprowadzenia do sieci multimedialnych oraz Internetu, w tym umieszczanie na 

stronie internetowej: www.zdrowie.gov.pl, www.mz.gov.pl,  

d) umieszczania w publikacjach drukowanych (w tym m.in. ulotki, foldery, plakaty) 

związanych z promocją Projektu; 

e) umieszczania w publikacjach elektronicznych oraz aplikacjach elektronicznych 

związanych z promocją Projektu; 

f) umieszczania w prezentacjach i materiałach prasowych (w tym m. in. informacje 

prasowe, ogłoszenia prasowe, artykuły sponsorowane) związanych z promocją 

Projektu; 

g) umieszczania w spotach i filmach reklamowych związanych z promocją Projektu. 

2. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystywania utworu lub jego części w jakimkolwiek 

innym wydawnictwie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na 

Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony.  

5. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu do 

dokonania skrótów, obróbek graficznych. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 

opracowaniami utworu. 
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7. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone  

w Formularzu Zgłoszeniowym oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie majątkowych 

praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na 

zasadach w nim przewidzianych. 

8. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu 

wykorzystania przez niego pracy konkursowej, nadesłanej wraz z formularzem 

zgłoszeniowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym 

zakresie. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 7. 

1. Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków 

udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl oraz 

www.mz.gov.pl. 

3. Nadesłane formularze zgłoszeniowe oraz prace nie podlegają zwrotowi. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

http://www.zdrowie.gov.pl/

