
 
Regulamin Konkursu plastycznego  

„Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” 

 

§1. 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, zwany dalej „Organizatorem”.   

 

§2. 

Celem Konkursu jest: 

1. Zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego. 

2. Podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka. 

3. Promocja zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie  

i będących w kryzysie psychicznym. 

4. Pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie. 

5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i promowanie sztuki jako środka do wyrażania siebie. 

6. Pozyskanie prac o wysokich walorach artystycznych oraz ich promocja. 

§3. 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę. W Konkursie nie mogą brać udziału prace 

zbiorowe. 

3. Prace składane mogą być wyłącznie przez szkoły, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu. 

4. Szkoły dokonują zgłoszenia prac konkursowych za pomocą formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu. 

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nie publikowanymi wcześniej i nie 

zgłaszanymi na inne konkursy. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia  

o tym fakcie. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

7. Szkoły informują uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych  

o Regulaminie.  

 



8. Przesłanie przez szkołę pracy na Konkurs jest równoznaczne z posiadaniem przez nią zgody 

rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka/podopiecznego w Konkursie. Formularz 

zgody stanowi załącznik 2 do Regulaminu. Przedmiotowy formularz pozostaje  

w dokumentacji szkoły. 

9. Tematyka prac musi obejmować jedno (lub więcej) z poniższych zagadnień:  

▪ profilaktykę zdrowia psychicznego,  

▪ promocję postawy zrozumienia i akceptacji dla osób chorych psychicznie i będących  

w kryzysie psychicznym,  

▪ przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie, 

▪ dbałość o swoje zdrowie psychiczne, zdrowie psychiczne bliskich osób, kolegów  

i koleżanek, 

▪ zapobieganie dyskryminacji osób chorych psychicznie, w tym przypisywania konkretnej 

osobie lub grupie ludzi negatywnych cech w związku z ich problemami zdrowotnymi. 

10. Konkurs trwa od 10.10.2022 r. do 10.11.2022 r. (decyduje data wpływu pracy do Organizatora). 

Prace, które wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie nie zostaną poddane ocenie. 

Prace należy nadsyłać na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  

lub złożyć osobiście: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

W obu przypadkach koperta (paczka) musi zawierać dopisek:  

Konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”. 

11. Prace konkursowe na odwrotnej stronie muszą zawierać poniższe dane napisane 

drukowanymi literami:  

a. imię i nazwisko autora pracy, klasę, 

b. nazwę szkoły i jej adres,  

c. tytuł pracy lub jej hasło przewodnie. 

12. Organizator nie ponosi kosztów przygotowania oraz złożenia prac konkursowych.  

13. Prace powinny być dostarczone w sposób nie powodujący ich znacznych zniekształceń. 

14. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej 

oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich stanowiącego załącznik 3 do 

Regulaminu.  

15. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

§4 

1. Prace konkursowe powinny być pracami płaskimi, wykonanymi dowolną techniką malarską 

(akwarela, tempera, farba plakatowa, akryl), rysunkową (pastel, kredka, ołówek, sepia) lub 

graficzną (linoryt, suchoryt). 

2. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 lub A2. 

 



§5. 

1. Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów dokona powołana przez Organizatora 

Komisja Konkursowa. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1) Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Przewodniczący Komisji, 

2) Przedstawiciel Oddziału Klinicznego Psychiatrii Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Przedstawiciel Wydziału Zdrowia – Członek Komisji, 

4) Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Członek Komisji, 

5) Przedstawiciel Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu – Członek 

Komisji, 

6) Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Członek Komisji, 

7) Przedstawiciel Kadry Pedagogicznej – Nauczyciel Plastyki – Członek Komisji. 

3. Komisja Konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:  

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu 0-10 pkt, 

b. pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu 0-10 pkt, 

c. trafność doboru środków plastycznych 0-10 pkt, 

d. stopień trudności wykonania 0-10 pkt. 

4. Laureatami konkursu zostaną uczniowie − autorzy prac, które uzyskały największą liczbę 

punktów.  

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów Komisja Konkursowa wyłoni zwycięskie 

prace w głosowaniu. Decyzja zostanie podjęta większością głosów. 

6. Za udział w pracach Komisji Konkursowej członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani 

zwrot kosztów podróży. 

7. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji. 

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

9. Komisja Konkursowa obraduje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

10. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do oceny.  

§6.  

1. Organizator przyzna laureatom bony upominkowe do wybranej przez siebie sieci sklepów  

o wartości : 

I miejsce – 800 zł 

II miejsce – 700 zł 

III miejsce – 500 zł 

2. Wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2 we 

wskazanym terminie. Opiekunowie szkolni laureatów zostaną powiadomieni o wygranej  

i zaproszeni wraz z laureatami na rozdanie nagród telefonicznie, najpóźniej na pięć dni przed 

terminem wręczenia nagród.  



3. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród Organizator 

ustali z opiekunami szkolnymi laureatów termin i sposób odbioru nagród. 

4. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na 

uroczyste wręczenie nagród. 

5. Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody na 

osoby trzecie. 

6. Szkoły, do których uczęszczają laureaci oraz szkoły, które zgłoszą największą liczbę prac 

konkursowych wezmą udział w warsztatach z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Warsztaty będą połączone z uroczystym wręczeniem nagród lub będą stanowić odrębne 

wydarzenie.  

§ 7.  

1. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace konkursowe zawierające treści niezgodne  

z prawem, nieobyczajne oraz mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób. 

2. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Poszczególne postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie. 

4. Laureaci, ich rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na uwiecznienie swojego wizerunku  

i wykorzystywanie go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, w tym na 

wykonywanie i publikowanie zdjęć, między innymi na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego oraz za pośrednictwem mediów. 

5. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony 

na stronie Organizatora www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Zdrowie” i „Zdrowie 

psychiczne”. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

7. Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez podania 

przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/


Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest:  

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290  

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  

reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się  

z inspektorem ochrony danych, tel. 56 62 18 243 lub na adres poczty elektronicznej: 

iod@kujawsko-pomorskie.pl.  

3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych: imię, nazwisko, klasa, oznaczenie szkoły. Niniejsze dane 

zostaną wykorzystane tylko na potrzeby realizacji konkursu. 

4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.  

5. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację w razie wygranej swoich danych 

osobowych oraz umieszczenie tej informacji w materiałach promujących Województwo 

Kujawsko - Pomorskie, jak również na stronach internetowych, portalach społecznościowych 

oraz w mediach.  

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 

art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenia o ochronie danych) 6 jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.  

7. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów.  

9. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 


