
 

 

REGULAMIN
DLA UCZNIÓW

„Dzieci Chirurgom

 
 
1. ORGANIZATOR: 

 

Towarzystwo Chirurgów Polskich,
 
2. NAGRODA: 
Dzieci ze szkoły, z której pochodzić
fundusze zebrane podczas biegu
2020r..  

Kwota gwarantowana
Ostateczna kwota może być nawet
 
 
3. CELE KONKURSU: 
 

1) Promowanie pozytywnego
2) Zachęcanie uczniów do
3) Uświadamianie jak ważna
4) Popularyzacja wiedzy 

metod leczenia; 
5) Rozwijanie i promowanie
6) Kształtowanie wrażliwości
 

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
 

Konkurs jest skierowany do uczni
 

Zasięg konkursu – cała Polska
 
5. ZASADY KONKURSU 
 

 Technika wykonania prac
farby, pastele, kredki,inne 

 praca powinna być wykonana
zespołowe oraz indywidualne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 

ÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KLAS –

Chirurgom – Chirurdzy Dzieciom”
 

Polskich, ul. Nowiniarska 1/28, 00-235 Warszawa 

pochodzić będzie zwycięska praca otrzymają
biegu charytatywnego, organizowanego w dniach

gwarantowana to 10 000 zł (dziesięć tysięcy
nawet dwukrotnie wyższa w zależności od zebranych

pozytywnego wizerunku chirurgia; 
do poznawania zawodu chirurga; 

ważna jest praca chirurgów; 
 na temat nowoczesnych, zwłaszcza minimalnie

promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych;
wrażliwości plastycznej uczniów.  

KONKURSIE: 

uczniów klas 0-III szkół podstawowych  

Polska  

 PLASTYCZNEGO: 

prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie,
 techniki umożliwiające skanowanie prac; 

wykonana samodzielnie przez dzieci; dopuszczalne
indywidualne 

PLASTYCZNEGO 
– 1-3 

Dzieciom” 

 

 

otrzymają do dyspozycji 
dniach 25-26 czerwca 

tysięcy złotych). 
zebranych środków. 

minimalnie inwazyjnych 

podstawowych; 

płaskie, wykonanie: 

dopuszczalne są prace 



 

 

 Format prac: A4 ; 
Termin nadsyłania prac:  do 15 marca 2020 r. drogą mailową na adres: 
zgloszenia@chirurdzy-dzieciom.pl 

 Prace plastyczne przyjmowane będą jako skany graficzne prac uczestników 
w formacie PDF, o rozdzielczości 300 dpi; 

 Pliki winne być nazwane według schematu:   
województwo (cztery pierwsze litery), miasto, szkoła, numer pracy; w celu 
zapewnienia anonimowości uczestnika (dla przykładu Szkoła podstawowa Nr.1 w 
Białymstoku z województwa podlaskiego, praca numer 7 powinna mieć nazwę: 
PODL_BIAŁYSTOK_SP1_ 07) 

 Osoba odpowiedzialna za projekt w szkole powinna sporządzić numerowaną listę 
prac uczniów, aby po rozstrzygnięciu konkursu można było określić zwycięzcę; 

 Osoba odpowiedzialna w szkole opisze na odwrocie prace zgodnie z numeracją na liście; 
 

 

6. Na wniosek Dyrekcji Szkoły Organizator podejmie starania, aby 
przed wykonaniem prac zorganizować spotkanie Dzieci z jednym 
z chirurgów, wykonujących operacje minimalnie inwazyjne. Wnioski 
można kierować na adres: wideochirurgia@tchp.pl lub telefonicznie 573 477 971 

7. Każdy uczestnik konkursu może uczestniczyć w wykonaniu tylko 1 pracy. 
8. Organizator podejmie starania, aby każe z dzieci, uczestniczących w Konkursie otrzymało 

naklejkę z logo Konkursu: 
 

 
Prosimy po podanie liczby potrzebnych naklejek z 

wyprzedzeniem umożliwiającym ich dostarczenie, tak aby każde 
dziecko wykonujące pracę mogło otrzymać naklejkę bezpośrednio 

po wykonaniu pracy. 
9. Szkoła biorąca udział w konkursie może nadesłać dowolną ilość prac, jednak nie 

większą niż liczba uczniów z klas 0-3. 
10. Nadesłane na konkurs prace pozostaną własnością Organizatora,  który zastrzega sobie 

możliwość ich publikowania i wykorzystywania.  
11. Prawa autorskie do prac przechodzą na własność Organizatora Konkursu. 
12. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie 

i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym 
celu. 

13. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie 
w środkach masowego przekazu przez Organizatora. 

14. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza    
zgłoszenia z załączoną klauzulą „RODO” stanowiącego załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 



 

 

17. Osoby nadsyłające prace konkursowe i biorące w nim udział wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.) oraz oświadczają, że zapoznały się z klauzulą 
informacyjną o ochronie danych osobowych. 

18. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do końca marca 2020 podczas spotkania Zarządu European 
Association for Endoscopic Surgery (EAES) na podstawie decyzji członków Zarządu 
EAES, którzy stanowić będą Komisję Konkursową 

19. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia. 
20. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne. 
21. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
22. Nagroda zostanie przekazana na konto szkoły w ciągu 30 dni od zakończenia zbiórki 
23. O przeznaczeniu pieniędzy zdecydują dzieci uczestniczące w Konkursie “Dzieci 

chirurgom, chirurdzy dzieciom” w formie Referendum, wybierając jedną z propozycji 
przygotowanych Przez Radę Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.  

24. Decyzja, co do wykorzystania środków pieniężnych zostanie podjęta w drodze 
Referendum najpóźniej 3 miesiące od przekazania środków pieniężnych 

25. Propozycja, na którą dzieci oddadzą najwięcej głosów zostanie zostanie wybrana do 
Realizacji. W razie równej liczby głosów oddanych na 2 lub więcej propozycji, głos 
decydujący będzie należał do autora/autorów zwycięskiej pracy. 

26. Realizacja propozycje nastąpi w ciągu 3 miesięcy od podjęcia decyzji przez dzieci (*w 
wyjątkowej sytuacji, odpowiednio uzasadnionej, Organizator może zaakceptować dłuższy 
termin) 

27. Rada Rodziców przygotuje przynajmniej 3 propozycje wykorzystania środków 
pieniężnych pochodzących z nagrody, uwzględniające w maksymalnym możliwym 
stopniu opinie i potrzeby dzieci. W szczególności mile widziane będą cele związane ze 
sportem, rekreacją, aktywnością i ruchem na świeżym powietrzu oraz kreatywnością i 
działaniem zespołowym. 

28. Nad prawidłowością przeprowadzenia Referendum, podjęcia Decyzji oraz jej Realizacji 
czuwać będzie osoba/osoby wyznaczone przez Organizatora. 

29. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym, według 
zamieszczonego wzoru, do wglądu Organizotora przed przekazaniem nagrody pieniężnej: 

 

 
NAZWISKO ……………………………………………………………….……………………..... 
IMIĘ …………………………………………….……… KLASA /GRUPA………………………. 
NUMER NA LIŚCIE PRAC W SZKOLE………………………………………………………… 
NAZWA SZKOŁY…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 
ADRES …………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
E-MAIL SZKOŁY…………………....……………………………………………………………... 
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna  …………………………………………………… 
 

 



 

 

30. Postanowienia RODO, Ochrona danych osobowych 
 

1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest:  
Towarzystwo Chirurgów Polskich, ul. Nowiniarska 1/28, 00-235 Warszawa. Przetwarzanie 
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 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 
rozporządzenie o ochronie danych). 

 
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ado@chirurdzy-dzieciom.pl 

 
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli 
występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. 

 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziałuw 

konkursie. 
 
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a)sprostowania danych, 
b)usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d)przenoszenia danych, 
e)wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a)imię i nazwisko, 
b)nazwa i adres szkoły, 
c) numer klasy. 

7.Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 
a)adres do korespondencji (wysyłki nagrody), 
b)prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 
c) data urodzenia, 
d)nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, 
e)numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej). 
 

8.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych. 

 
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 
 
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
 
11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 



 

 

 
12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 
 
13.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby 
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania 
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko 
wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

1)przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 

w inny sposób przetwarza 
 

31.  Klauzula informacyjna  
 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Towarzystwo Chirurgów 
Polskich, ul. Nowiniarska 1/28, 00-235 Warszawa; 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 
nadzorującego  prawidłowość  przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ado@chirurdzy-dzieciom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu; 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych; 

5. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednak  konieczne  do  realizacji  celów,  do  
jakich zostały zebrane; 

6. Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym  z  wyjątkiem  przypadków 
przewidzianych przepisami prawa; 

7. Dane  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wyżej  
określonych celów; 

8. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  z  zastrzeżeniem 
przepisów  prawa:  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych; 

10. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą 
poddawane profilowaniu. 

 



 

 

32. Autorskie prawa majątkowe 
 

Przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza, iż jest uprawniony/a do przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w zamieszczonym 
oświadczeniu. Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora 
przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie 
podpisania zamieszczonego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do 
nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym 
zezwolenie na rozporządzenie  
i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez 
Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na 
następujących polach eksploatacji: 
a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwala 
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie 
wskazanym powyżej. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadcza, że 
utwór jest autorstwa jego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem 
majątkowych praw autorskich nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) 
mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jest także świadomy/a, że ma 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być 
publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jeste świadomy/a, że ma prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.  

Oświadcza,  iż  zapoznała(ł)  się  i  akceptuje  wszystkie  warunki  przewidziane 
w regulaminie konkursu. 

Niniejsza  zgoda  jest  nieodpłatna,  nie  jest  ograniczona  ilościowo,  czasowo  ani 
terytorialnie. 



 

 

33. Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku. 
 

Przedstawiciel ustawowy dziecka oświadcza iż wyraża zgodę w przedmiocie wykorzystania 
wizerunku dziecka.  

1. Wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego oraz 
nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na 
potrzeby konkursu „Dzieci Chirurgom – Chirurdzy dzieciom”, organizowanego 
przez Towarzystwo Chirurgów Polskich, ul. Nowiniarska 1/28, 00-235 Warszawa, 
(zwane dalej Organizatorem) dla szkół podstawowych, zwanego dalej „Konkursem”, 
oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, wizerunku i wypowiedzi 
dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach 
(w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek dziecka/podopiecznego może być 
użyty  do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania  
i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego 
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, 
promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

A. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechnianie na stronach internetowych.  

B. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji 
obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr 
osobistych dziecka/podopiecznego. 

C. Opiekun jest świadomy/a, prawa dostępu do treści danych  
dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

D. Ponadto oświadcza, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni  
go akceptuje. 

 

34.  Lista załączników 
 

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy; 

2. Załącznik nr 2 – Lista uczestników konkursu w szkole 

3. Załącznik nr 3 – Rewers pracy plastycznej 

 

 


