
REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ NZOZ SPECJALISTYCZNEJ PRACOWNI ANALIZ 

LEKARSKICH MGR K. BAŁDYS „LABUŚ-PRZYJACIEL DZIECI” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Celem konkursu organizowanym przez NZOZ Specjalistyczną Pracownię Analiz Lekarskich  

mgr K. Bałdys jest zbilżenie się do małych pacjentów, ocieplenie wizerunku personelu  

medycznego oraz niwelowanie bólu podczas pobierania krwi. 

§ 2 

Konkurs organizowany jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 10 lat, zwanych dalej 

uczestnikiem. 

§ 3 

Organizatorem konkursu  „Labuś-przyjaciel Dzieci” jest NZOZ Specjalistyczna Pracownia Analiz 

Lekarskich mgr K. Bałdys z siedzibą w Radomiu, ul. Struga 19/21, zwanym dalej organizatorem. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 4 

Do konkursu przystąpić może osoba, która spełnia warunki zawarte w § 2. 

§ 5 

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne oraz bezpłatne. 

§ 6 

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę, którym jest autorem. Każda praca 

powinna zawierać metryczkę z danymi: 

- imię i nazwisko autora 

-wiek 

-numer telefonu do rodzica/prawnego opiekuna 

§ 7 

Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć lub przesłać drogą pocztową pracę konkursową do dnia 

20.11.2017 roku wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie 

internetowej www.baldys-lab.eu lub w siedzibie organizatora. 

 

 

http://www.baldys-lab.eu/


§ 8 

Uczestnik jest zobowiązany umieścić na kopercie dopisek „Labuś-przyjaciel Dzieci”. Koszty 

związane z przesłaniem/dostarczeniem pracy ponosi uczestnik. 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

§ 9 

Konkursowe prace powinny być wykonane na formacie A4, techniką dowolną (malowanie, 

rysowanie, wyklejanie). 

§ 10 

Prace konkursowe powinny promować pozytywne nastawienie dzieci do pobierania krwi oraz 

personelu medycznego, niwelować towarzyszący strach przed ukłuciem. 

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU 

§ 11 

W celu rozstrzygnięcia konkursu organizator powoła jury, składające się z pracowników 

Laboratorium. 

§ 12 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 04.12.2017 roku, o czym uprzednio zostaną 

telefonicznie powiadomieni laureaci konkursu. 

 

PRAWA ORGANIZATORA 

§ 13 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo, z zaznaczeniem autora do: 

-przejścia na własność prac konkursowych; 

-nieodpłatnego wykorzystania prac w działalności reklamowo – promocyjnej; 

-wydawania oraz rozpropagowania w formie papierowej, elektronicznej i Internecie       

nadesłanych/dostarczonych prac konkursowych; 

-publicznej ekspozycji zgłoszonych prac w siedzibie organizatora; 

 

§ 14 

Wybrana praca konkursowa będzie oficjalną maskotką organizatora. 

 



 

 

 

 


