KONKURS PLASTYCZNY
„OPOWIEŚCI O DOŚWIADCZANIU CHOROBY”

II Ogólnopolska
Konferencja

MEDYCYNA
NARRACYJNA

WARTOŚĆ OPOWIEŚCI O DOŚWIADCZANIU
CHOROBY W PRAKTYCE KLINICZNEJ,
BADANIACH I EDUKACJI

REGULAMIN
§ 1 ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Konkurs plastyczny organizowany jest przez Pracownię Komunikacji w Medycynie Wydziału
Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z siedzibą przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz, budynek dydaktyczny patomorfologii, 2 piętro, pok. 307.
2. Konkurs jest organizowany przy okazji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Medycyna
Narracyjna. Wartość opowieści w doświadczaniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach
i edukacji”, która odbędzie się 8 czerwca 2019 r na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum
UMK w Bydgoszczy.
§ 2 CEL I TEMATYKA KONKURSU
1. Temat konkursowy to: Opowieści o doświadczaniu choroby.
2. Celem konkursu jest :
• promowanie idei medycyny narracyjnej wśród polskich naukowców i studentów,
• zainteresowanie lekarzy, studentów, naukowcą wartością jaką niesie za sobą opowieść pacjenta o doświadczaniu choroby,
• wspieranie rozwoju inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
• wspóltworzenie kultury plastycznej,
• zapewnianie doświadczeń artystycznych lekarzom, studentom, naukowcom, pacjentom i innym
poprzez organizowanie wystaw prac pokonkursowych.
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do następujących grup uczestników:
a. Studentów kierunków medycznych oraz lekarzy,
b. Studentów kierunków artystycznych,
c. Studentów innych kierunków uczelni wyższych.
2. Nadesłane prace konkursowe będą oceniane oraz nagradzane wg. 3 wyżej wymienionych kategorii.
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§ 4 PRACE KONKURSOWE
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy artystycznej związanej
z tematem konkursu w formacie B2 (50x70,7 cm).
2. Zgłaszane prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaszczyznową.
3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.
5. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
6. Do każdej pracy powinna być załączona karta zgłoszeniowa, stanowiąca Załącznik 1 i 2, zawierająca następujące dane:
a. W przypadku studentów: imię i nazwisko, adres e-mail, kierunek studiów, rok studiów, nazwa
uczelni wyższej, krótki opis pracy (maksymalnie 300 znaków),
b. W przypadku lekarzy: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa oddziału, nazwa szpitala/instytucji, krótki opis pracy (maksymalnie 300 znaków).
7. Prace konkursowe należy wysłać lub złożyć osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowym) pod następującym adresem: Pracownia Komunikacji w Medycynie Collegium Medicum
UMK, budynek dydaktyczny patomorfologii, 2 piętro, pok. 307, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9,
85-094 Bydgoszcz, e-mail: prackommed@cm.umk.pl.
8. Prace należy wysłać lub złożyć osobiście najpóźniej do dnia 3 czerwca 2019 (liczy się data stempla pocztowego) lub po warsztacie malarskim organizowanym w dniu 7 czerwca 2019 na Collegium Medicum UMK (szczegóły nt. warsztatu można znaleźć na stronie internetowej www.komunikacjamedyczna.pl).
§ 5 PRZEBIEG KONKURSU
1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji konkursowej przez organizatora.
2. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia dla
wszystkich 3 kategorii uczestników.
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3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz pokaz prac konkursowych odbędzie się podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Medycyna Narracyjna. Wartość opowieści o doświadczaniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji.”, która odbędzie się 8 czerwca 2019 w Bydgoszczy.
4. Wyniku konkursu będą również dostępne na stronie internetowej www.komunikacjamedyczna.pl oraz na fanpage’u konferencji na portalu Facebook o nazwie II Konferencja Naukowa „Medycyna narracyjna”.
§ 6 UWAGI KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
Organizatorzy zastrzegają prawo do ich przetwarzania i eksponowania łącznie z podaniem
danych autorów (wyłączając dane kontaktowe).
3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie
będą oceniane.
4. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować pracę konkursową oraz kartę zgłoszeniową
stanowiącą Załącznik 1 oraz 2 do powyższego regulaminu.
5. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej
ilości przekazanych prac.
7. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna.
8. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mailowym:
narracyjna@gmail.com.
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ZAŁĄCZNIK 1.
KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA STUDENTÓW:
1. Imię i nazwisko:
..................................................................................................................................................................................
2. Adres e-mail:
.
.................................................................................................................................................................................
3. Kierunek studiów:

4. Rok studiów:

........................................................................

........................................................

5. Nazwa uczelni wyższej:
.................................................................................................................................................................................
6. Krótki opis pracy (max 300 znaków)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Opowieści o doświadczaniu
choroby”
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla cełów
związanych z przebiegiem konkursu na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
..................................................................................
(data i podpis)
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ZAŁĄCZNIK 2.
KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA LEKARZY:
1. Imię i nazwisko:
..................................................................................................................................................................................
2. Adres e-mail:
.
.................................................................................................................................................................................
3. Nazwa oddziału
.................................................................................................................................................................................
5. Nazwa szpitala/instytucji:
.................................................................................................................................................................................
6. Krótki opis pracy (max 300 znaków)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Opowieści o doświadczaniu
choroby”
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla cełów
związanych z przebiegiem konkursu na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
..................................................................................
(data i podpis)
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