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Regulamin 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Wydarzenie jest Akcją Profilaktyczną organizowaną pod nazwą „Zdrowe ząbki 

całe życie” (dalej zwanym: „Projektem”). 

2. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i 

warunki uczestnictwa, czas trwania Akcji profilaktycznej, zasady przyznawania 

nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu będącego częścią Projektu oraz 

sposób informowania o Projekcie i jego warunkach. 

3. Organizatorem Projektu jest Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii 

Oddział Kraków – PTSS Kraków (zwany dalej: „Organizatorem”). 

4. Koordynatorem Projektu jest Aleksandra Stopa – Lokalny koordynator ds. 

profilaktyki PTSS Kraków (zwany dalej: „Koordynatorem Projektu”). 

5. Projekt kierowany jest do uczniów przedszkoli i uczniów klas 1-3 szkół 

podstawowych. 

6. Pośrednikiem między Organizatorem a uczniami jest Szkoła Podstawowa lub 

Przedszkole (zwana dalej: „Placówka Oświatowa”). 

7. Celem Projektu jest: 

a. Oswojenie uczniów z gabinetem dentystycznym oraz lekarzem dentystą  

b. Propagowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej  

c. Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych dzieci 

d. Szerzenie wiedzy na temat wyglądu oraz przebiegu wizyty w gabinecie 

dentystycznym  

8. Projekt rozpocznie się w dniu 7 kwietnia 2021 roku i zakończy 28 maja 2021 r. 

(zwany dalej: „Czas Trwania Projektu”).  

9. Projekt będzie prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2. Warunki Uczestnictwa 
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1. Projekt przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli oraz uczniów klas 1-3 szkoły 

podstawowej. 

2. Placówka Oświatowa, która zdecyduje się na udział w Projekcie jest 

zobowiązana poinformować o tym Koordynatora Projektu mailowo, wysyłając 

formularz zgłoszeniowy na adres: krakow@ptss.pl  

3. Placówki Oświatowe są odpowiedzialne za: 

a. Kontakt z Organizatorem 

b. Przedstawienie uczniom materiałów edukacyjnych, które otrzymają od 

Organizatora 

c. Przeprowadzenie Konkursu Zębuszkowego 

d. Przesłanie wyników Konkursu do Organizatora - sprawozdanie 

e. Przesłanie materiałów z przebiegu Projektu do Organizatora 

4. Warunkiem Uczestnictwa w Projekcie jest przeprowadzenie Projektu zgodnie z 

jego terminarzem 

a. 07.04.2021 r. – Światowy Dzień Zdrowia - publikacja informacji w 

przestrzeni publicznej na temat projektu  

b. 07.04 - 16.04.2021 r. - termin zgłaszania się Placówek Oświatowych 

do projektu  

c. 17.04 - 24.04.2021 r. - rozesłanie materiałów edukacyjnych przez 

Organizatora do Placówek Oświatowych (prezentacji Elmy i Mexy, 

Filmu edukacyjnego, prezentacji dotyczącej higieny jamy ustnej oraz 

testu dla uczniów klas 2-3 szkoły podstawowej) 

d. 26.04 – 07.05.2021 r. - przeprowadzenie zajęć́ przez Placówki 

Oświatowe na temat wizyty w gabinecie dentystycznym oraz higieny 

jamy ustnej, udostępnienie materiałów edukacyjnych dzieciom oraz 

przeprowadzanie Konkursu Zębuszkowego. Przesłanie do 

Organizatora informacji ilu uczniów wzięło udział w Konkursie 

Zębuszkowym – sprawozdanie. 
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e. 08.05 – 15.05.2021 r. - rozesłanie nagród przez Organizatora do 

poszczególnych Placówek Oświatowych. 

f. 17.05 – 28.05.2021 r. - przesłanie przez Placówkę Oświatową 

materiałów z przebiegu projektu edukacyjnego i rozdania nagród z 

odpowiednią zgodą na publikacje  (przesłanie wszelkiego rodzaju zdjęć 

i pozostałych materiałów jest równoznaczne ze spełnieniem wymogów 

formalnych, w szczególności zgodnych z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych) oraz sprawozdania z przebiegu 

projektu. 

g. 01.06.2021 r. – podsumowanie Projektu przez Organizatora 

5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany terminu rozesłania nagród oraz podsumowania projektu (§ 2. Ust. 4). 

6. Wszelkie pytania odnośnie Projektu należy kierować na adres: krakow@ptss.pl 

lub telefonicznie - +48 601357800 – Koordynator Projektu. 

 

§ 3. Zasady Projektu 

1. Projekt składa się z dwóch części: 1) Filmu edukacyjnego + prezentacji Elmy i 

Mexy + prezentacji o higienie jamy ustnej oraz 2) Konkursu Zębuszkowego  

2. Placówka Oświatowa, która zdecyduje się na udział w projekcie otrzyma od 

Organizatora film edukacyjny, prezentacje multimedialną Elmy i Mexy, 

opracowanie na temat higieny jamy ustnej w postaci prezentacji oraz test 

wiedzy.  

3. Materiały, które uzyska Placówka Oświatowa, objęte są prawem autorskim i 

mogą zostać wykorzystanie wyłącznie poprzez Placówkę, która zgłosiła się do 

udziału w projekcie. 
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4. Placówka Oświatowa przedstawia uczniom otrzymane materiały edukacyjne. 

5. Po przedstawieniu uczniom materiałów edukacyjnych organizowany jest 

konkurs dla chętnych uczniów 

a. Uczniowie przedszkola i klas 1 szkoły podstawowej - konkurs 

plastyczny „Moja wizyta u dentysty” 

b. Uczniowie klas 2-3 szkoły podstawowej - konkurs wiedzy na temat 

higieny jamy ustnej 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

7. Konkurs plastyczny: 

a. Prace plastyczne muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.  

b. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.  

c. Prace powinny być wykonane w formacie A4 (210 x 297 mm) 

8. Wiedza sprawdzana w konkursie wiedzy (§3. Ust. 5 lit. b), będzie zawierała się 

w materiałach rozesłanych do Placówek Oświatowych m.in. filmie, prezentacji 

Elmy i Mexy oraz prezentacji dotyczącej higieny jamy ustnej. 

9. Za rozstrzygnięcie konkursu – ocena testu lub ocena pracy plastycznej, zliczenie 

punktów oraz wyznaczanie trzech pierwszych miejsc - odpowiedzialna jest 

Placówka Oświatowa, która przystąpiła do projektu.  

10. O wyłonieniu zwycięzców konkursu plastycznego w ramach Placówki 

Oświatowej decyduje komisja konkursowa z danej Placówki Oświatowej. 

Kryteria oceny zostają ustalone w następujący sposób: 

a) zgodność pracy z tematem 

b) oryginalność i pomysłowość 

c) jakość wykonania  

d) walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika 

wykonania  

e) stopień trudności wykonania.  
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11. W ramach konkursu plastycznego Placówka Oświatowa przyznaje 1, 2 oraz 3 

miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom udziału w konkursie. 

12. W ramach testu wiedzy Placówka Oświatowa przyznaje 1, 2 oraz 3 miejsce – za 

trzy najwyższe wyniki punktowe. W przypadku tych samych wyników 

punktowych Placówka Oświatowa może podjąć decyzję o przyznaniu miejsc ex 

aequo. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom udziału w konkursie. 

13. Placówka Oświatowa w sprawozdaniu podaje m. in. imiona i nazwiska 

zwycięzców konkursu. 

14. Nagrody oraz puste dyplomy z miejscem do wpisania danych, dla wszystkich 

uczestników konkursu będą zapewnione przez Organizatora.  

15. Do Placówek Oświatowych najbardziej zaangażowanych w projekt zostaną 

rozesłane dodatkowe nagrody dla szkoły/przedszkola. 

16. Placówka Oświatowa, która weźmie udział w projekcie, zobowiązuje się do 

publikacji zdjęć z przebiegu projektu wraz z informacją o organizatorach na 

swojej stronie internetowej/facebookowej lub udostepnienia PTSS Kraków 

materiałów do publikacji. Materiały do publikacji to przykładowo: zdjęcia prac 

plastycznych, zdjęcia z transmisji filmu profilaktycznego, zdjęcia z przebiegu 

Konkursu Zębuszkowego oraz zdjęcia z przebiegu rozdania nagród. Materiały 

lub link do strony szkoły z postem na temat projektu, należy przesyłać na mail: 

krakow@ptss.pl w tytule: Projekt Edukacyjny „Zdrowe ząbki całe życie” – 

Nazwa Szkoły. 

17. Przesłanie wszelkiego rodzaju zdjęć i pozostałych materiałów jest 

równoznaczne ze spełnieniem wymogów formalnych, w szczególności 

zgodnych z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych). 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 
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1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 

zasady i warunki prowadzenia konkursu.  

2. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w 

regulaminie.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.  

4. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 

rozstrzygnięte polubownie.  

 

 


