
KONKURS 
DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 MIASTA BRZOZOWA I POWIATU BRZOZOWSKIEGO

W KATEGORIACH:

1. PLAKAT
2. PROJEKCJA  MULTIMADIALNA
3. OPOWIADANIE

KAMPANII PROMUJĄCEJ TRANSPLANTACJĘ

„PRZESZCZEP NADZIEI – TRANSPLANTACJA 
W EDUKACJI”

 (TRANSPLANTACJA - JESTEM NA TAK)

1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie pod 
patronatem Starosty Brzozowskiego inż. Zygmunta Błaża

2. Cele
a/   Popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów.
b/   Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

3. Uczestnicy 
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich klas szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z terenu miasta  Brzozowa oraz Powiatu Brzozowskiego 

      4. Udział w konkursie w poszczególnych kategoriach do wyboru: 

 a/ kategoria plastyczna – „Okładka na oświadczenie woli”

Szkoły mogą zgłaszać indywidualne prace uczniów wykonane w formacie A2. Forma 
i sposób wykonania plakatu - malarstwo, rysunek, collage. Praca powinna zawierać na 
odwrocie:  imię  i  nazwisko autora,  wiek  autora,  imię  i  nazwisko  nauczyciela,  pod 
kierunkiem  którego  powstała  praca  oraz  pieczątkę  szkoły  (z  nazwą,  adresem  i 
telefonem kontaktowym szkoły). 

b/ kategoria projekcja multimedialna na temat transplantacji

Szkoły mogą nadsyłać  indywidualne  projekcje  multimedialne na płytce  CD. Praca 
powinna  zawierać  również:  imię  i  nazwisko autora,  wiek  autora,  imię  i  nazwisko 



nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca i oraz pieczątkę szkoły (z nazwą, 
adresem i telefonem kontaktowym szkoły). 

c/ kategoria polonistyczna – dwa tematy, do wyboru jeden:

„Transplantacja oczyma dawcy”   lub  „Transplantacja oczyma biorcy”

Szkoły  mogą  zgłaszać  indywidualne  prace  uczniów  na  płytkach  CD  oraz jeden 
egzemplarz  w  wersji  papierowej.  Praca  powinna  zawierać  na  odwrocie:  imię  i 
nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego 
powstała  praca  i  pieczątkę  szkoły  (z  nazwą,  adresem  i  telefonem  kontaktowym 
szkoły). 

3/ Prace konkursowe należy dostarczyć do  22 października 2010 r. na adres: Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów

Uwaga! Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 10 prac. Nie przyjmujemy prac 
zbiorowych.  Prosimy o  zadbanie  o  właściwy transport  prac.  Prace  nie  spełniające 
kryteriów  formatowych  i  opisowych,  zrolowane  lub  złożone  nie  będą  podlegały 
ocenie.

5. Komisja Konkursowa
1) Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która zajmie się oceną wszystkich prac 

konkursowych.  W  skład  Komisji  wejdą  przedstawiciele  Starostwa  Powiatowego, 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie oraz SANEPID-u.

2) Komisja  Konkursowa  dokona  oceny  prac   i  wyłoni  laureatów  I,  II,  III  miejsca  
w kategorii indywidualnej. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień i nagród 
dodatkowych.

3) Komisja  Konkursowa przyznaje  laureatom konkursu  dyplomy i  nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Starostę Brzozowskiego i innych sponsorów.

           6. Postanowienia końcowe

1) Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi.

2) Uczestnicy  Konkursu  wyrażają  zgodę  na   wykorzystywanie  (przetwarzanie)  ich 
danych osobowych przez Organizatorów w celach prowadzenia i promowania akcji w 
regionie  podkarpackim  „TRANSPLANTACJA JESTEM NA TAK”.,   w  tym  w 
szczególności  publikacji  danych  na  łamach  gazet  i  stronach  internetowych 
organizatorów, a także na nieodpłatne publikowanie nadesłanych przez nich prac w 
postaci okolicznościowych wydawnictw (plakatów reklamowych,  kalendarzy itp.) i 
wystaw  przed   i  pokonkursowych  będących  częścią  kampanii  reklamowej  wyżej 
wymienionej akcji regionalnej.

3) Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo,  a  uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na 
publikowanie  imion,  nazwisk,  informacji  ich  dotyczących,  oraz  na  nieodpłatne 
publikowanie nadesłanych przez nich prac, jak również na publikowanie wywiadów z 
nimi  na  łamach  gazet,  stron  internetowych  oraz   w  innych  wydawnictwach 



związanych z akcją ogólnopolską "Transplantacja jestem na TAK. Podziel się swoją 
decyzją.” .

4) Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, dyplomów i wyróżnień odbędzie 
się  koniec  października/  pierwsza  połowie  listopada  2010r.  (termin  zostanie 
oficjalnie  podany  drogą  e-mail,  wiąże  się  on  z  liczbą  szkół  zainteresowanych 
prelekcjami) podczas uroczystego podsumowania naszej akcji  -  heappeningu  z 
udziałem  zaproszonych  gości  –  uczniów  i  nauczycieli  zaangażowanych  szkół.  O 
miejscu  wręczenia nagród laureaci i ich opiekunowie poinformowani zastaną drogą e-
mail lub telefoniczną.

5) W  czasie  heppeningu  odbędzie  się  prezentacja  prac  konkursowych.  Ponadto 
pokonkursowa  wystawa  prac  uczniów  zorganizowana  zostanie   w  Szpitalu 
Specjalistycznym w Brzozowie

6) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Brzozowie:  www.ppp.powiatbrzozow.pl

7) Główni Koordynatorzy Konkursu:  

Starosta Brzozowski –  inż. Zygmunt Błaż
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzozowie –  mgr Anita Kafel

http://www.ppp.powiatbrzozow.pl/
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