
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
na plakat promujący Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia 

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na zaprojektowanie  

i wykonanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia, zwanego 
dalej „Konkursem” oraz warunki uczestnictwa w nim.  

2. Organizatorem Konkursu jest Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia,  
z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który będzie w ciekawy  
i inspirujący sposób nawiązywał tematycznie do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia 
osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Plakaty muszą być ukierunkowane na zaprezentowanie: 

 

o systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych i menedżerów ochrony zdrowia, 
dzięki uczestnictwu w projektach finansowanych w ramach Działania 2.3 POKL; 

o podnoszenia jakości zarządzania w ochronie zdrowia; 
o wzmocnienia potencjału zdrowia osób pracujących, dzięki uczestnictwu w programach 

profilaktycznych finansowanych w ramach Działania 2.3 POKL. 
Nagrodzone prace Konkursowe, będą wykorzystywane w kampaniach informacyjno – promocyjnych, 
prowadzonych przez Departament Funduszy Europejskich, w ramach Działania 2.3 POKL. 
4. Celem Konkursu jest:  
 

o promocja Europejskiego Funduszu Społecznego,  
o popularyzacja wiedzy o projektach realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),  
o upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania funduszy unijnych na rzecz ochrony 

zdrowia,  
o kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  
5. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  
6. Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa od dnia 2 stycznia 2012 r. do dnia 2 lipca 2012 r.  
7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  
 
8. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:  
 

o „Dzieci” (8 – 12 lat),  
o „Młodzież” (13 – 17 lat),  
o „Dorośli” (od 18 lat).  

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Zdrowia oraz członkowie ich rodzin. 
 
 
 



III. ZASADY KONKURSU 
 
10. Prace powinny być przesłane w wersji papierowej (min. A3), nieoprawione. Prace mogą zostać 

wykonane w dowolnej technice. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość przesłania dodatkowo, 
wraz z wersją papierową, wersji elektronicznej pracy. Nadsyłane prace na odwrocie powinny zostać 
opatrzone opisem, zawierającym następujące dane:  
o imię i nazwisko Uczestnika,  
o data urodzenia Uczestnika.  

11. Pracę Konkursową każdy uczestnik powinien wykonać własnoręcznie.  
12. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie jedną pracę. 
13. Warunkiem udziału w Konkursie jest:  

o dostarczenie czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia do Konkursu 
(załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu), który można pobrać ze strony internetowej 
Organizatora – www.zdrowie.gov.pl, 

o dostarczenie pracy Konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.  
14. Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Departament 

Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w godzinach 
pracy urzędu tj. 8.15-16.15, od poniedziałku do piątku, do 2 lipca 2012 r., z dopiskiem Konkurs 
„plakat - Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia”. W przypadku wysłania pracy 
pocztą lub kurierem decyduje data wpływu.  

15. Koszty przesyłki ponoszą Autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.  
16. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.  
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po 

terminie, o którym mowa w pkt 14. 
18. Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem 

nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy, 
uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę. 

 
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE  
 
19. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.  
20. Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:  

o zgodność pracy z tematyką, o której mowa w pkt 3 oraz celem określonym w pkt 4, 
o inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,  
o wyrazistość przekazu, 
o oryginalność pracy, 
o ogólne wrażenia estetyczne. 

21. Decyzje Jury zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 
przewodniczącego.  

22. Jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody w terminie do dnia 5 września 2012 r.  
23. Decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  
24. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Jury 

uczestniczący w posiedzeniu.  
25. W każdej kategorii wiekowej, o której mowa w pkt 6, zostaną przyznane następujące nagrody 

rzeczowe:  
I nagroda –laptop 
II nagroda – tablet  
III nagroda – czytnik e-book + e – książki lub kupon na zakupy w księgarniach  

26. Dodatkowo w każdej kategorii przyznanych zostanie 7 wyróżnień, których laureaci otrzymają 
odtwarzacze mp4. 

27. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o miejscu i terminie wręczenia 
nagród, najpóźniej na 7 dni przed wręczeniem nagród. Dodatkowo, lista laureatów zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Organizatora – www.zdrowie.gov.pl oraz www.mz.gov.pl 

28. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 



V. PRAWA AUTORSKIE 
 
29. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe do pracy w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy 

utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu, 

b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, 
użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu 
rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą 
elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości m.in. w wydawnictwie książkowym, 
kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, 
promocyjnych, reklamowych, Public Relations, 

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego 
Organizator jest upoważniony. 

30. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym 
wydawnictwie. 

31. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora 
własności oryginału egzemplarza utworu. 

32. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony. 
33. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania 

skrótów, obróbek graficznych. 
34. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami 

utworu. 
35. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone w Kuponie 

Konkursowym oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do utworu 
oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych. 

36. Zwycięzcy Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tytułu 
wykorzystania przez niego pracy Konkursowej, nadesłanej wraz z formularzem zgłoszeniowym lub 
z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie. Dodatkowo organizator 
zastrzega sobie prawo do oznaczenia prac Konkursowych logotypem Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki i flagę Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej  
i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dodatkowymi elementami, określonymi w dokumencie 
„Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
37. Organizator konkursu zastrzega prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału  

w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.  
38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 

skontaktowania się z laureatami Konkursu.  
39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenia do Konkursu.  
40. Autorzy nagrodzonych prac zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranych  

w niniejszym Konkursie.  
41. Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe są udostępnione na stronie internetowej 

Organizatora – www.zdrowie.gov.pl  
42. Regulamin Konkursu dostępny jest także w siedzibie organizatora. 
43. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.  
44. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres: zdrowie.pokl@mz.gov.pl  
45. Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  



46. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu oraz możliwość poprawiania swoich danych osobowych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

47. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest - w rozumieniu 
ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  
z późn. zm.) – Organizator Konkursu. 

48. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.  


