
                                                   REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

                                                                    "PODZIEL SIĘ SZPIKIEM" 

 

I. Organizator 

a. Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” ul. Langiewicza 2/8 61-502 Poznań 

 

II. Cele konkursu 

a. Propagowanie idei transplantacji szpiku kostnego i pozyskiwania dawców szpiku. 

b. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace graficzne. 

c. Popularyzowanie wśród uczniów idei wolontariatu. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

a. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Leszno oraz 

powiatów: Leszczyńskiego, Kościańskiego, Rawickiego, Gostyńskiego, Górowskiego oraz 

Wschowskiego. 

b.Tematyka prac plastycznych dotyczy treści związanych z propagowaniem idei dawstwa szpiku 

kostnego. 

c.Technika prac: wykonane w dowolnym programie komputerowym w formacie JPG, PNG, XCF lub 

CDR.  

d. Format prac plastycznych: A3 oraz A4. 

 

IV. Termin i adres nadsyłania prac 

a. Termin: 28 luty 2016 

b. Adres: druzynaszpikuleszno@gmail.com 

c. Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko i wiek autora; kontakt, nazwę i adres szkoły do 

której uczęszcza oraz prace konkursową dodaną w załączniku. 

 

VI. Wyniki konkursu 

a. Zostaną one wysłane do każdego z autorów prac oraz szkół, których uczniowie będą brali udział w 

konkursie. 

http://i.organizator/


 

b. Spośród prac zostanie wybranych 15 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni na oficjalne 

zakończenie konkursu i wręczenie nagród.  

 

VII. Nagrody 

a. Czterech najlepszych autorów prac otrzyma tablet. 

b. Piętnastu najlepszych uczestników otrzyma koszulkę Drużyny Szpiku. 

 

VIII. Jury  

a. Dorota Raczkiewicz  

b. Katarzyna Bujakiewicz  

c. Adam Wawrzyniak  

d. Kamil Głowacki  

 

IX. Kontakt  

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości proszę dzwonić oraz pisać na podane dane: 

a. Tel. 575886859  

b. E-mail: druzynaszpikuleszno@gmail.com  

c. Facebook: https://www.facebook.com/druzynaleszno 

 

X. Uwagi ogólne  

a. W konkursie nie mogą brać udziału osoby aktywnie działające w strukturach DRUŻYNY SZPIKU. 

b. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

c. Prace przechodzą na własność organizatora w celu propagowania idei dawstwa szpiku. 

d. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

e. We wszystkich szczegółowych kwestiach - także nieobjętych Regulaminem - rozstrzyga i decyduje 

Organizator Konkursu. 

f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

mailto:druzynaszpikuleszno@gmail.com
https://www.facebook.com/druzynaleszno


g. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad Regulaminu. 

h. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania 

laureatów oraz przyznawania nagród.  

   

                                                               Życzymy powodzenia!  

 

 


