
Regulamin konkursu plastycznego w ramach kampanii 
hospicyjnej POLA NADZIEI

pn."Żonkilowy tort nadziei"
 

§ 1  Cele Konkursu

 

Celem konkursu jest: 

1.Dotarcie z ideą opieki hospicyjnej do najmłodszego pokolenia.

2. Promocja postaw społecznych,wolontaryjnych, proekologicznych w oparciu o poszanowanie 
otoczenia i naturalnego środowiska.

3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

4. Wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

 

§ 2 Organizator Konkursu

 

Organizatorem konkursu plastycznego o nazwie „Żonkilowy tort nadziei” jest: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych HOSPICJUM im.Łukasza Ewangelisty, ul.Wąska 2a, 43-400 
Cieszyn

www.hospicjum.home.pl 

§ 3 Założenia organizacyjne

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów następujących kategoriach:

a) Przedszkola; b) Szkoły Podstawowe; c) Gimnazja. 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi.  

3.Prace mogą być wykonane w następujących technikach plastycznych: kredki świecowe, pastele, 
farby plakatowe, grafika, na papierze  w formacie A4. 

4.Każda biorąca udział w konkursie placówka dokonuje we własnym zakresie wyboru trzech 
najlepszych prac i dostarcza je do Stowarzyszenia osobiście (dyżur odbywa się wyłącznie we 
wtorki od 15.30 do 16.30) lub za pośrednictwem Poczty/przesyłki kurierskiej na podany wyżej 
adres (par.2).

5. Prace należy składać do 25 kwietnia 2017 r. Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
W przypadku przesyłek decyduje data stempla pocztowego.

6. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy włożyć 
prace opisane na odwrocie wg poniższego wzoru: 

Imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, e-mail (jeśli autor pracy posiada), nazwa i adres 
placówki edukacyjnej oraz następującą podpisaną przez rodziców/opiekunów autora pracy 
klauzulę: 



„Ja ………………..(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Hospicjum 
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie - Organizatora Konkursu plastycznego, w celach 
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Równocześnie 
poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do jej 
wykorzystania w publikacjach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora”. 

Czytelny podpis,data

…………………………………..

 

 

7. Temat prac powinien wyrażać ideę kampanii POLA NADZIEI, a więc szacunek i pomoc dla 
drugiego człowieka (przede wszystkim chorego). Szczególnie promowane będą prace łączące 
piękno przyrody i zrozumienie dla potrzeb osób chorych, cierpiących, pragnących wsparcia, 
poszukujących nadziei.

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich 
Organizatorowi oraz ze zgodą  na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.  

11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 

§ 4 Ocena prac konkursowych

 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury pod uwagę będzie brało:

a) zgodność pracy z tematem Konkursu, 

b) jakość wykonania, 

c) oryginalność.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

 

     1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora:

www.hospicjum.home.pl

     2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub listownie w terminie do 10 maja 
2017 r. 

     3. Organizator zobowiązuje się poinformować placówki biorące udział w Konkursie o uroczystym 
wręczeniu nagród (miejsce i czas zostaną podane później).


