
Regulamin Konkursu Plastycznego  
pt.:  

”Mój mózg: jestem, myślę, czuję” 
w ramach Światowego Dnia Mózgu 

 
 

§1 
Idea Konkursu 

 
Celem konkursu plastycznego pod tytułem „ Mój mózg: jestem, myślę, czuję” jest:  

1. Popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych  
2. Promowanie zainteresowań neurobiologią  
3. Rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych.  

 
§ 2 

Organizator Konkursu 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk 
Biologicznych z siedzibą w Warszawie  
 

§ 3 
Założenia organizacyjne 

 
1. Do konkursu mogą się zgłaszać uczniowie szkół podstawowych z województwa 
mazowieckiego. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół, w dwu 
kategoriach wiekowych: 
A: klasa I-IV 
B: klasa V-VIII  
 
2. Prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką, np. farby, kredki, 
wycinanka, kolaż itp. i ilustrować koncepcję hasła „Mój mózg: jestem, myślę, czuję”.  
 
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami indywidualnymi oraz własnymi, nigdzie 
wcześniej niepublikowanymi.  
 
4. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę plastyczną.  
 
5. Praca plastyczna winna być opisana wg poniższego wzoru:  
 
Imię, nazwisko uczestnika konkursu  
Wiek, klasa  
Nazwa i adres szkoły  
Imię, nazwisko opiekuna z ramienia szkoły oraz jego telefon kontaktowy i adres 
mailowy  
 
6. Wraz z pracą niezbędne jest przesłanie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 
stanowiące załącznik nr. 1 do regulaminu konkursu.  
 
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.  

 



8. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
konkursu danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie związanym z organizacją i 
przebiegiem konkursu w odrębnym formularzu (Załącznik nr 1).  
 
9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.  
 
10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni 
postanowień niniejszego regulaminu.  
 

§ 4 
Ocena prac konkursowych 

 
1. Prace w postaci pliku TIFF, JPEG, w jakości nadającej się do wydruku, należy przesłać 
drogą elektroniczną na adres: fundacja.nenckiego@nencki.edu.pl, do dnia 31 marca 2021r. 
Prace przesłane po terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Oryginały prac 
można przesyłać również drogą pocztową na adres: Fundacja Marcelego Nenckiego 
Wspierania Nauk Biologicznych, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa. O zakwalifikowaniu 
decyduje data stempla pocztowego.  
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają: Dorota Nowicka, Kinga 
Szydłowska, tel. 22 5892152.  
 
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.  
Kryteria oceny prac:  
-umiejętność doboru tematu pracy 

-jakość wykonania 

-oryginalność i pomysłowość 
-walory artystyczne 
3. Prace noszące znamiona plagiatu będą dyskwalifikowane.  
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 
 
1. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej i FB Fundacji 
Nenckiego http://www.nenckifoundation.eu/category/aktualnosci/ 
 
2. Laureaci oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni mailowo w terminie do 1 maja 
2021 r.  
 
3. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą na adres szkoły.  
 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania pracy na przyszłorocznym plakacie 
Tygodnia Mózgu organizowanego przez Fundację Nenckiego.  
 

§ 6 
Nagrody 

1. Organizator przyzna nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 
Autorzy wszystkich prac zgłoszonych do konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.   
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  
 



 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu 
w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności.  
 
2. Wszystkie prace zgłoszone (przesłane) do konkursu przechodzą nieodpłatnie na 
własność Organizatora i nie będą zwracane uczestnikom konkursu.  
 
3. Organizator jest również Administratorem danych w rozumieniu RODO. Zasady 
przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączonej Klauzuli informacyjnej 
(Załącznik nr 2).  
 


