
Badania kliniczne oczami dzieci – konkurs plastyczny 

 

Regulamin konkursu: 

1. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat badań klinicznych wśród dzieci 

oraz ich opiekunów prawnych. 

2. Organizatorem konkursu jest Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci 

Polskich 20, 04-730 Warszawa (zwany dalej Instytutem lub IPCZD) we współpracy 

z Zespołem Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg–Zarembiny w Instytucie. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia w terminie 

do 29.01.2021 roku. 

4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi dzieci. 

5. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość zapoznania się z przygotowanymi przez 

Instytut materiałami o tematyce badań klinicznych w pediatrii. Następnie na 

podstawie tego materiału lub własnych przemyśleń uczestnicy konkursu zaprezentują 

swoje wyobrażenia, skojarzenia artystyczne nt. badań naukowych i klinicznych 

w medycynie. 

6. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką w formie płaskiej (rysunek, 

wycinanka, wyklejanka, itp.), na kartce papieru w formacie min. A4, a max. A3. Prace 

należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, z podaniem jego wieku. 

7. Zgłoszenie udziału składa się z: 

a. Pracy plastycznej; 

b. Załącznika nr 1 – Formularz z danymi autora (imię i nazwisko), jego 

przedstawicieli ustawowych (imiona i nazwiska, nr telefonu, adresy e-mail), 

adresem do wysyłki ewentualnej nagrody, zgodą na udział dziecka 

w konkursie oraz formularzem zgody na  przetwarzanie i publikację prac wraz 

z przekazaniem praw autorskich. 

8. Rekomenduje się, aby praca wraz z załącznikiem została umieszczona w kopercie 

oznaczonej „DBW – Konkurs plastyczny”. 

9. Prace należy składać osobiście w Kancelarii Głównej IPCZD (bud. F, pok. 11) lub 

pocztą na adres Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 

04-730 Warszawa. 

10. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

11. Przedstawiciele ustawowi uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację 

danych osobowych autora pracy przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. 

12. Czas trwania konkursu: od 19.10.2020 do 29.01.2021. Termin składania prac mija 

29.01.2021 r. o godz. 15.30, przy czym (w razie przesłania pracy pocztą), decydujący 

jest dzień doręczenia korespondencji. 

13. Spośród zgłoszonych prac zostaną wyłonione: I, II i III miejsce oraz wyróżnienia 

w czterech kategoriach wiekowych: do 6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat, 12-14 i 15-18 lat. Prace 

oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie: 

 Katarzyna Gardzińska – Kierownik Biura Komunikacji i Marketingu; 



 Mariusz Piotrowicz – Kierownik Działu Badań Naukowych i Współpracy 

z Zagranicą; 

 Dorota Gągała – Specjalista ds. obsługi Badań Klinicznych; 

 Beata Kamińska – Zespół Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie; 

 Agnieszka Guściora-Kens – Zespół Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w 

Instytucie; 

 Anna Matejczuk-Magdziarz – Zespół Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w 

Instytucie; 

 Przedstawiciele sponsorów w liczbie 1 per sponsor  

 Osoby zaangażowane w projekcie z ramienia DBW  

Łączna liczba oceniających: 17 

 

14. Planowane ogłoszenie wyników: luty 2021; termin może ulec zmianie. 

15. Przewidziano nagrody rzeczowe. Planuje się przekazywanie nagród osobiście, pocztą 

lub kurierem. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. O wszelkich 

zmianach organizatorzy poinformują na stronie internetowej, w zakładce konkursu: 

www.nauka.czd.pl i/lub www.czd.pl. 

17. Zgłoszenie pracy graficznej do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez 
Uczestnika i jego opiekuna prawnego warunków Regulaminu Konkursu. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 
lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

19. Klauzula informacyjna znajduje się w załączniku nr. 1 do ww. regulaminu oraz na 
stronie internetowej www.nauka.czd.pl w zakładce Badania kliniczne – Konkurs 
plastyczny. 

20. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Patronat 

 

Patronat honorowy objął Prezes Agencji Badań Medycznych  

 

Sponsorzy 

Firmy farmaceutyczne – sponsorzy badań klinicznych prowadzonych w IPCZD 

Firmy CRO – przedstawiciele sponsorów prowadzących badania kliniczne w IPCZD 

Firmy współpracujące przy organizacji niekomercyjnych badań klinicznych w IPCZD 

http://www.nauka.czd.pl/
http://www.czd.pl/
http://www.nauka.czd.pl/

