
KONKURS LITERACKI

„DYLEMATY ETYCZNE I MORALNE W PRACY ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ”

REGULAMIN

§ 1

Organizator

1. Organizatorem konkursu jest ORPiP w Koninie          

2. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 4  członków Komisji ds.

Etyki Zawodowej OIPiP w Koninie i 3 przedstawicieli Okręgowego Rzecznika

Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

§2

Cel

1. Celem konkursu jest przedstawienie problemów etycznych i moralnych w pracy

pielęgniarki  i  położnej  w  konfrontacji  z  szeroko  pojętymi  uwarunkowaniami

prawnymi wykonywania zawodu.

2. Konkurs  ma  także  na  celu zwiększenie  zainteresowania  pielęgniarek  i

położnych  tematyką  etycznych  i  moralnych  postaw  w  pracy  zawodowej

pielęgniarek  i  położnych  poprzez  dzielenie  się  własnymi  doświadczeniami  i

wnioskami.

§3

Przedmiot

1.  Przedmiotem konkursu jest samodzielne napisanie pracy  w dowolnym gatunku

literackim. 

2.  Do udziału w konkursie zgłaszać można jedną pracę, która odnosi się do kwestii

       trudnych wyborów etyczno-moralnych w zawodzie pielęgniarki i położnej.

§4

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  osoby,  które  w  dniu  wysłania  pracy

konkursowej są członkami OIPiP w Koninie.

2. Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace:

a) napisane w języku polskim,



b) odnoszące się do tematyki wskazanej w §3 pkt.2.

c) dostarczone do organizatora w terminie określonym w §6 pkt. 1 i 2

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

4. Do  konkursu  nie  można  zgłaszać prac,  które  były  już  publikowane,  bądź

nagradzane w innych konkursach.

§5

Zasady oceny i przyznawania nagród

1.Laureatów  konkursu  wyłania  Komisja  Konkursowa   w  skład  której  wchodzą

członkowie  Komisji  ds.  Etyki  OIPiP  w  Koninie  i  Okręgowego  Rzecznika

Odpowiedzialności  Zawodowej.  Komisja  Konkursowa  konstytuuje  się

następująco:

- przewodnicząca 

- wiceprzewodnicząca 

- sekretarz

- członkowie komisji

2.Prace oceniane są według następujących kryteriów:

a) zgodność z tematem konkursu,

b) wartość merytoryczna, 

c) oryginalność prezentowanych treści,

d) walory literackie.

3. Komisja  Konkursowa  wyłania  laureatów  na  posiedzeniu  przez  głosowanie,

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków.

4. Komisja  Konkursowa  przyznaje   nagrody  za  zajęcie  pierwszego,  drugiego  i

trzeciego  miejsca.

5. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia. 

6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców konkursu

w przypadku  zgłoszenia prac niezgodnych z kryteriami zawartymi w §5 pkt 2.

7. Nagrody w konkursie stanowią:

a) miejsce pierwsze – nagroda pieniężna w wysokości 1500,- zł.brutto

b) miejsce drugie – nagroda pieniężna w wysokości 1000,- zł.brutto

c) miejsce trzecie – nagroda pieniężna w wysokości 500,- zł.brutto



8.   Termin oraz miejsce wręczenia nagród zostaną ustalone przez Organizatora.

      opublikowane

9.    Najciekawsze prace zostaną opublikowane na łamach biuletynu, co przyczyni

się         do  upowszechnienia  i  popularyzowania  wiedzy  dotyczącej  konkursu   i

       doświadczeń związanych z praktyką zawodową.

10.   O przekazaniu prac do druku decyduje Komisja Konkursowa.

§6

Harmonogram konkursu

1. Praca na konkurs powinny być dostarczona  do biura OIPiP w Koninie do dnia

31.03.2019 r. do godziny 12.00.

2. Praca na konkurs powinny być dostarczona w dwóch formach:

a. na papierze formatu A4 – napisana czcionką 12 Arial, interlinai 1,5;

b. zapisana na nośniku elektronicznym (np. CD).

3. Praca powinna być zapakowana w  kopertę oznaczoną godłem z dopiskiem na

niej  „Konkurs  literacki”.  Wewnątrz  koperty  powinny  się  znajdować  dane

uczestnika (  imię i  nazwisko, adres zamieszkania, numer prawa wykonywania

zawodu oraz telefon kontaktowy). 

4. Komisja do oceny otrzyma prace w zamkniętych kopertach.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach listownie,

w terminie do dnia 14 kwietnia.

6. Ogłoszenie listy laureatów konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na

stronie internetowej OIPiP w Koninie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

§8

Oświadczenia uczestników

1.      Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.

         Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą  

         przetwarzane za zgodą Uczestnika konkursu i wyłącznie na potrzeby realizacji

         konkursu.

2.      Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych

        niezbędne do obsługi konkursu oraz upublicznianie informacji o autorstwie prac

        po rozstrzygnięciu konkursu oraz na publikację w Biuletynie OIPiP w Koninie

        całej pracy lub jej fragmentów oraz redakcję tekstu niezbędną do publikacji.



3.     Uczestnicy  konkursu  przyjmują  do  wiadomości,  że  w  każdej  chwili  mogą

        zmienić/poprawić  dane  osobowe  podane  w  pracy  konkursowej  lub  wycofać

        zgodę  na  przetwarzanie  danych.  Wycofanie  zgody  traktowane  będzie  jako

       rezygnacja z udziału w konkursie.

4.     Uczestnicy  konkursu  przyjmują  do  wiadomości,  że  prace  konkursowe  nie

        podlegają zwrotowi (wypełniając oświadczenie – załącznik 1 do regulaminu).

§9

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

2.Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego

Regulaminu.

3.Organizator  nie  ponosi  kosztów  związanych  z  dostarczeniem  prac

konkursowych przez Uczestnika konkursu.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu Cywilnego.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Literackiego

OŚWIADCZENIE

–     zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Imię i nazwisko   ……..……………………………………………………….. 

1. Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  Regulaminem  Konkursu

Literackiego  „Dylematy  etyczne  i  moralne  w  pracy  zawodowej  pielęgniarki  i

położnej”.

2. Oświadczam,  że  praca  jest  samodzielna  i  dotychczas  nie  była  nigdzie

publikowana.

3. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż praca nie podlega zwrotowi.

4. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  potrzeby

realizacji  udziału w konkursie oraz upublicznienie z imienia i  nazwiska przez

Organizatora .

5. Wyrażam zgodę  na  publikację  pracy  zgłoszonej  do  konkursu  literackiego  w

całości,  bądź we fragmentach – zgadzam się na redakcję tekstu w zakresie

niezbędnym do opublikowania pracy.

6. Zostałam/em poinformowana/y, że w każdej chwili mogę zmienić/poprawić dane

osobowe  lub  wycofać  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  co

skutkować będzie wycofaniem pracy z konkursu.

…………………………………. …………………………………..

               Miejscowość, data Podpis


