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REGULAMIN 

 KONKURSU „TRANSPLANTACJA - AKTYWACJA” 

I. Organizacja i patronat 

1. Organizatorami Konkursu są: Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie 
Nauczycieli INWIT 

2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym 
Bankiem Dawców Szpiku 

II. Cele 

Celem Konkursu jest: 
 popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy na temat transplantacji komórkowych  

i dawstwa szpiku kostnego 
 wspieranie naboru dawców komórek i szpiku  
 podnoszenie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych 
 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni 
 zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności, 
 popularyzowanie twórczości młodzieży 
 przygotowanie do Akcji „Odczarować transplantację” 

 

III. Temat:  

„TRANSPLANTACJA – AKTYWACJA, czyli transplantacja komórkowa i dawstwo szpiku kostnego” 

 

IV. Forma pracy konkursowej: 

1. MEM 

 Praca konkursowa w formie elektronicznej powinna zostać przesłana na adres mailowy 

organizatora. 

 W tytule maila napisać: KONKURS „TRANSPLANTACJA AKTYWACJA”.  

 W treści maila zamieścić: Imię i Nazwisko, Tytuł pracy, pełna nazwę szkoły, Imię i 

nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

 Dołączyć do maila wypełnioną Metryczkę (załącznik 1 Regulaminu)   

 

2. WLEPKA 

1.) Praca konkursowa  może być wykonana w formie elektronicznej: 

 W tytule maila napisać: KONKURS „TRANSPLANTACJA AKTYWACJA”.  

 W treści maila zamieścić: Imię i Nazwisko, Tytuł pracy, pełna nazwę szkoły, Imię i 

nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

 Dołączyć do maila wypełnioną Metryczkę (załącznik 1 Regulaminu)   

2.) Praca konkursowa  może być wykonana w dowolnej technice na papierze w formacie A7: 

 Praca  na odwrocie winna być opisana nazwiskiem i imieniem  

 Do pracy należy też Metryczka (załącznik 1 Regulaminu)   
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 Praca  wraz z załącznikiem powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

KONKURS   „TRANSPLANTACJA - AKTYWACJA”.  

 Prace należy dostarczyć na adres organizatora. 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów: 

 szkół gimnazjalnych 

 szkół ponadgimnazjalnych 

2. Uczestnicy konkursu mogą wykonać po jednej pracy z każdej kategorii (Mem, Wlepka) 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 w przypadku Mem’a i wersji elektronicznej Wlepki przesłanie pracy mailem na adres: 

stowarzyszenie.inwit.wroc@gmail.com  

 w przypadku Wlepki papierowej, przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie pracy do 

sekretariatu szkoły: 

Liceum Ogólnokształcące Nr I  

ul. Księcia J. Poniatowskiego  9 

50-326 Wrocław 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną 

twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, prace nie mogą być obciążone prawami 

ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą w żadnej swojej 

części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. 

5. Praca może mieć tylko jednego autora. 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, 

nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku autora, jeśli zostanie on nagrodzony  w 

konkursie. 

 

VI. Terminy: 

1. Prace należy składać do  02 grudnia 2016 r. do godziny 15:00 
 w przypadku Mem’a i wersji elektronicznej Wlepki przesłanie pracy mailem na adres 

mailowy: stowarzyszenie.inwit.wroc@gmail.com  

 w przypadku papierowej Wlepki, przesłanie pocztą lub osobiste dostarczenie pracy do 

sekretariatu szkoły:  

Liceum Ogólnokształcące Nr I  

ul. Księcia J. Poniatowskiego  9 

50-326 Wrocław 

2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom   odbędzie się 16  grudnia 2016 roku o godz. 14:00  

w Liceum Ogólnokształcącym Nr I we Wrocławiu   
 

 

mailto:stowarzyszenie.inwit.wroc@gmail.com
mailto:stowarzyszenie.inwit.wroc@gmail.com
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VII. Informacje dodatkowe: 

1. Oceny zgromadzonych prac dokona jury powołane przez organizatorów. 
2. Werdykt jury jest niepodważalny. 
3. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz  wyeksponowane na stronie 

internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr I,  Szkoły w Formie, portalu społecznościowym 
Facebook lub powiązanych. 

4. Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub nie spełniające warunków określonych  
w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury. 

5. Dostarczając pracę na konkurs uczestnik oświadcza, że praca jest wynikiem  oryginalnej 
twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania  należytej 
staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienia organizatorów konkursu 
od  odpowiedzialności za takie naruszenie , równocześnie wyraża zgodę: 

 na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych 
 wykorzystanie wizerunku  
 opublikowanie pracy konkursowej i jej nieodpłatne rozpowszechnianie 

6. Prac nadesłanych na konkurs organizatorzy nie będą zwracać. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego rozporządzania pracami bez wypłaty 

ewentualnych honorariów i zgody autorów. 
8. Fundatorem nagród w konkursie jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego Wrocławia 
9. Informacja o laureatach, pojawi się na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego Nr I: 

www.lo1.wroc.pl oraz przekazana drogą mailową do laureatów. 
10. Pytania prosimy kierować do koordynatora Konkursu – Katarzyny Gietner: 

              e-mail: stowarzyszenie.inwit.wroc@gmail.com  

 

  

mailto:stowarzyszenie.inwit.wroc@gmail.com
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Załącznik  – Metryczka 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  

Metryczkę pracy konkursowej prosimy wypełnić drukowanymi literami. 

KONKURS: „TRANSPLANTACJA - AKTYWACJA” 

I. Zgłaszam pracę w formie*:  

 Mem 

 Wlepka wersja elektroniczna 

 Wlepka wersja papierowa 
 

*właściwe zakreślić 

II. Imię i nazwisko autora, klasa, wiek: 
 
 

 

III. Telefon oraz  e-mail do kontaktów z Organizatorami: 
 
 
 

IV. Pieczątka instytucji, którą reprezentuje autor pracy: 
 
 
 
 
 

V. Dane osobowe opiekuna (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), i jego relacja w 
stosunku do autora pracy (np. nauczycielka biologii, pracownik biblioteki): 

 
 

 
 

VI. Oświadczenie ucznia i podpis opiekuna pracy ucznia.  
 

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki zapisane w Regulaminie Konkursu.  
Wyrażam zgodę wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w 
celach koniecznych dla realizacji wszystkich założeń Konkursu. 
 
 
 ...................................................... 
             miejscowość i data  

 
 
 
......................................................                                                  ………………………………………………….. 
                czytelny podpis ucznia                                                                                           czytelny podpis opiekuna  
 

 


