
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
“Mój lekarz rodzinny” 

 
I. Cel konkursu:  
 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój lekarz rodzinny ” adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie całego kraju. Ma on na celu 
popularyzację instytucji lekarza rodzinnego wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin, 
szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o pracy lekarza rodzinnego, rozwijanie 
wrażliwości estetycznej inspirowanej specyfiką pracy lekarza, aktywizację twórczych 
postaw dzieci i młodzieży poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.   
 
II. Organizatorzy:  
 
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 
Biuro Konkursu prowadzi: Agencja PR “MEDIA INSTYTUT” w Krakowie  
 
III. Tematyka konkursu:  
 
Tematyką konkursu jest ukazanie codziennej pracy lekarzy rodzinnych sprawujących 
opiekę medyczną nad całymi rodzinami, kontaktu lekarza z rodzinami; budowanie więzi 
pomiędzy lekarzem a rodzinami.  
 
IV. Uczestnicy:  
 
Udział w konkursie mogą brać dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym. 
 
Konkurs prowadzony jest w trzech grupach wiekowych:  
 I. grupa - szkoła podstawowa klasy I-III  
 II. grupa - szkoła podstawowa klasy IV-VI  
 III. grupa - gimnazjum  
 
V. Warunki uczestnictwa:  
 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego pełna 

akceptacja.  
3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane i nie 

będące zwycięzcami innych konkursów. 
4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.  
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest również złożenie oświadczenia, że 

twórca pracy konkursowej udziela Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 



nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystywania nadesłanej 
pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności  do celów promocyjnych, 
wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Kolegium. Zezwala na utrwalanie 
i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy (w tym techniką 
drukarską, reprograficzną i technika cyfrową); wprowadzanie do obrotu 
egzemplarza oryginalnego oraz dalszych  egzemplarzy; publicznego wystawiania i 
udostępniania, w tym w szczególności zamieszczania w materiałach 
promocyjnych, na wystawach i materiałach graficznych tworzonych i 
publikowanych przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Oświadczenie 
zawarte jest w  załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Do każdej pracy powinny być dołączone dane osobowe autora: imię i nazwisko, 
adres, numer telefonu, wiek, dane opiekuna pracy, dane szkoły według metryczki 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

8. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwie prace konkursowe. 
9. Udział w konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób 

trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac 
indywidualnych: 
- rysunek (format A4) wykonany dowolną techniką, 
- praca malarska (format A4 lub A3). 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich 
osób trzecich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa 
wyłącznie na Uczestnikach Konkursu. 

11. Prace należy nadsyłać do dnia 9 kwietnia 2012 roku (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres:  
MEDIA INSTYTUT  
ul. Wiślisko 1  
31 -123 Kraków  
z dopiskiem “Konkurs plastyczny”  

12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2012 r. i dokona tego 
Kapituła  Konkursu w składzie: 
 
Marek Balawajder – dziennikarz RMF FM  
Monika Bielat–Sobiczewska – plastyk  
Jolanta Bulzak – lekarz rodzinny 
Urszula Drukała – dziennikarz TVP  
Maciej Godycki – Ćwirko –  lekarz rodzinny   
Artur Karol Jakubiak – lekarz rodzinny 
Janina Mikos – plastyk  
Magdalena Wilanowska – menadżer  
Adam Windak – lekarz rodzinny  
Agata Sławin – lekarz rodzinny  
Jan Siuta – plastyk 

 
W wyborze zwycięskich i wyróżnionych prac Kapituła kierować się będzie 



następującymi kryteriami:  
 
  - zgodność pracy z tematem konkursu, 
 - oryginalność pracy, 
 - wartość artystyczną i walory estetyczne pracy,  
 - pomysłowość techniki wykonania pracy,  

13.  Uroczyste ogłoszenie konkursu oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się w 
Warszawie dnia 26 maja 2012 w czasie trwania XII Kongresu Medycyny 
Rodzinnej „20 lat medycyny rodzinnej w Polsce” 

14. Zwycięzcy konkursu (I – III  miejsce) w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego oraz 
edukacyjnego o łącznej wartości 10 000 złotych. Kapituła zastrzega sobie prawo 
innego rozdysponowania nagród niż zostało to określone w regulaminie. Osoby 
wyróżnione w Konkursie otrzymają dyplomy pamiątkowe. Opiekunowie prac 
nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie otrzymają podziękowania. 

15. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii zostaną zaproszeni do udziału  
w uroczystym wręczeniu nagród i otwarciu wystawy pokonkursowej dnia 26 
maja 2012 w Warszawie. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów podróży i 
noclegu.  

16. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku  
z Konkursem, jest Biuro Konkursu, zaś dane osobowe osób działających z 
ramienia Uczestników przetwarzane będą przez  zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i 
celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu 
komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród laureatom, w szczególności 
poprzez publikację listy nagrodzonych Uczestników na stronie www.klrwp.pl 
oraz w wybranych środkach masowego przekazu. 

17. Poprzez zgłoszenie do Konkursu i akceptację niniejszego Regulaminu, uczestnicy 
wyrażają zgodę na rozpowszechnianie pracy konkursowej w mediach 

18. W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje 
Zarząd Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

METRYCZKA PRACY  
  
   

IMIĘ I NAZWISKO WIEK KLASA  
 

 
 
 
 

 
TYTUŁ PRACY  
 

 

 
DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA  
 

 
 
 
 

 
RODZIC LUB OPIEKUN OSOBY 
NIEPELNOLETNIEJ  
(IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON 
KONTAKTOWY)  
 
 

 

 
NAZWA I ADRES PLACÓWKI NAUKI  
LUB PRACY (SZKOŁA),  
 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRACY  
 

 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się  z regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIURO KONKURSU na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych.  
 
Oświadczam, że twórca pracy konkursowej udziela Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce nieodpłatnego i nieodwołalnego 
upoważnienia do wykorzystywania nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności  do celów promocyjnych, 
medialnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Kolegium. Zezwala na utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną i technika cyfrową); wprowadzanie do obrotu 
egzemplarza oryginalnego oraz dalszych  egzemplarzy; publicznego wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności 
umieszczania w materiałach promocyjnych, na wystawach i materiałach graficznych tworzonych i publikowanych przez Kolegium 
Lekarzy Rodzinnych w Polsce.  

 
 
………………………………………………………………………………………………… 
PODPIS UCZESTNIKA PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA (w przypadku uczestników niepełnoletnich)  
  

 
METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ 


