
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  

 „Moje życie z chorobą przewodu pokarmowego” 

Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa „J-elita” 

 
§ 1 

Temat i cel konkursu  

Cele konkursu: 

1) popularyzacja wiedzy na temat problemów pacjentów z chorobami przewodu 

pokarmowego, w tym nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit: wrzodziejącym 

zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna 

2) popularyzacja wiedzy o chorobach  przewodu pokarmowego, ich wpływie na 

codzienne życie pacjentów oraz postaw sprzyjających ich leczeniu.   

 

§ 2 

Organizator i współorganizatorzy konkursu  

Organizatorem konkursu są Polskie Towarzystwo Gastroenterologii oraz Polskie 

Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”  

   

§ 3 

Uczestnicy konkursu  

Uczestnikami konkursu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci – za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych (oświadczenie w załączeniu). Uczestnicy nie muszą 

chorować na choroby układu pokarmowego.  

   

§ 4 

Zadanie konkursowe  

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie 

maksymalnie A-1 (84,1 x 59,4 cm) w dowolnej technice (obraz, grafika, rysunek, 

plakat, komiks, zdjęcie, fotoreportaż, collage i inne), na temat zgodny z celami 

konkursu.  
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu  

z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie 

transportu i przechowywania lub w formie pliku komputerowego pdf w formacie 

gotowym do wydruku. Pracy wysłanej kurierem lub pocztą nie należy oprawiać.  

3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

lub pseudonimem uczestnika konkursu. W przypadku dzieci do 18 roku życia 

należy podać również jego wiek (w latach).  

4. Do konkursu uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace plastyczne.  

5. Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace plastyczne bez 

dołączonego formularza nie będą brać udziału w konkursie. 

6. Pracę zgłasza uczestnik konkursu, a w przypadku dziecka jego rodzic lub opiekun 

prawny. 

 

§ 5 

Kryteria oceny  

Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę:  

a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie; 

b) walory estetyczne pracy;   

c) oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu. 

 



§ 6 

Zgłaszanie prac, terminy, wystawa konkursowa, rozstrzygnięcie konkursu 

1. Prace należy przesłać kurierem lub pocztą na adres Towarzystwa „J-elita”: 

Towarzystwo „J-elita” 

ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa 

lub mailowo (w formacie PDF) na adres: media@j-elita.org.pl 

2. Prace konkursowe muszą dotrzeć do siedziby Towarzystwa „J-elita” lub na 

adres mailowy najpóźniej 7 września 2018 roku o godz. 16.00. 
3. Wystawa konkursowa prac zgłoszonych do konkursu odbędzie się w dniach 20-22 

września 2018 r. podczas XVIII Kongresu Polskiego Towarzystwa 

Gastroenterologii (PTG) w Warszawie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas XVIII Kongresu 

Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii  w Warszawie. 
5. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej PTG oraz 

Towarzystwa „J-elita”: www.j-elita.org.pl do dnia 23 września 2018 r. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu o miejscu, 

sposobie i warunkach przekazania nagród.  
 

§ 7 

Nagrody  

1.   Pula nagród finansowych (do podziału między laureatów nagrodzonych prac  

i wyróżnień) wynosi 2000 zł.  

2.  Przyznane zostaną także atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

 

§ 8 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów konkursu dokonuje Komisja 

Konkursowa składająca się z minimum trzech osób – przedstawicieli Polskiego 

Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa „J-elita”, w tym minimum jednej 

osoby profesjonalnie zajmującej się sztukami plastycznymi. 

2. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel PTG. 

3. Do zadań komisji konkursowych należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem 

konkursu, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie laureatów i przyznanie nagród. 
        

 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Na Organizatora, tj. Polskie 

Towarzystwo Gastroenterologii oraz Towarzystwo „J-elita”, przechodzą 

nieodpłatnie własność wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz 

przysługujące ich autorom autorskie prawa majątkowe do tych pracy; 

nieograniczone czasowo i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: 

prawo do korzystania z pracy na własny użytek, udostępnienia osobom trzecim, 

utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci 

komputera, publikowania, w tym na stronach internetowych Organizatora 

konkursu. Organizator jest też uprawniony do wykonywania w imieniu uczestnika 

osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy. 

2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne  

z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw 

innych osób.  

http://www.j-elita.org.pl/


3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.  

4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez 

uczestników, a w przypadku dziecka jego rodziców/ opiekunów prawnych 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922), stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnik konkursu lub rodzic/opiekun prawny dziecka może zastrzec prawo do 

opatrzenia pracy pseudonimem. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje 

podejmuje Komisja Konkursowa.  

7. Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Towarzystwa  

„J-elita”: WWW.j-elita.org.pl/konkurs  

 



Załącznik nr 1 

                       

Załącznik nr 2  

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………….., 
imię i nazwisko  

rodzic/ opiekun prawny ……………………………………………………………………..…, 
imię i nazwisko dziecka (wypełnić jeśli dotyczy) 

w związku z przystąpieniem do Konkursu Plastycznego „Moje życie z chorobą przewodu 

pokarmowego”, organizowanego przez PTG i Towarzystwo „J-elita”, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych/ wizerunku zarówno moich, jak i dziecka *.  

 Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Polskie Towarzystwo 

Gastroenterologii i Towarzystwo „J-elita”. 

2. Moje dane osobowe i dane dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu. 

3. Podanie danych jest dobrowolne.  

4. Mam prawo do dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (w przypadku rodzica lub 

opiekuna prawnego) oraz ich poprawiania.  

Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie mojego 

wizerunku, nazwiska/pseudonimu*, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów 

związanych z informacją i promocją konkursu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

 

……………………………………………….                                                                              ………………………………………………………………  

miejscowość, data                                                                                                                                           czytelny podpis uczestnika   

                                                         lub rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika Konkursu*  

* Niepotrzebne skreślić 

Formularz zgłoszeniowy na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  

 „Moje życie z chorobą przewodu pokarmowego” 

Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa „J-elita” 
 

Lp. Dane autora pracy 

1. 

Imię   

Nazwisko (lub 

pseudonim jeśli 

dotyczy)  

2. Kategoria 

wiekowa dorosły    □                                          dziecko  □ wiek ………. Lat  

3. 

Adres 

uczestnika / 

opiekuna ulica i nr domu miejscowość kod pocztowy 

4. 

Telefon 

komórkowy/ 

opiekuna: 

  

adres e-mail: 

  

5.. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moje życie z 

chorobą przewodu pokarmowego”. Regulamin jest dostępny na stronie Towarzystwa „J-elita”: j-

elita.org.pl 

 …………………………. 

miejscowość i data 

 

……………………………………………… 

czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika konkursu 


