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KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY 

"MASKOTKA DLA CHOREGO" 
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich 

prowadzony jest konkurs plastyczno-techniczny „Maskotka dla chorego” (zwany dalej: 

„Konkursem”).  

2. Organizatorami Konkursu plastyczno-technicznego  „Maskotka dla chorego” jest 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych  Hospicjum  im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie 

(zwane „Organizatorem”).  

3. Tematem konkursu jest zaprojektowanie, narysowanie,  ręczne  uszycie maskotki, 

przytulanki, wymyślonej przez siebie. Prace konkursowe zostaną przekazane dla chorych 

przebywających pod opieką Hospicjum.  

4. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym  i młodzieży szkolnej 

(zwanych dalej „Uczestnikami”) biorących udział w akcji Pola Nadziei organizowanej przez 

Hospicjum. 

5. Cele Konkursu:  

a) rozwijanie empatii i chęci pomocy innym,  

b) umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażenia 

wrażliwości artystycznej oraz wykazania się aktywnością twórczą,  

c) wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć artystycznych młodzieży z różnych 

placówek.  

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

1. Przedmiotem Konkursu  jest wykonanie maskotki, przytulanki (zwane dalej: „Przedmiotem 

Konkursu”),   

 

 



2. Zwycięska praca zostanie wyłoniona przez komisję (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). 

Podstawowym  kryterium oceny będzie zgodność pracy z wymaganiami wskazanymi            

w REGULAMINIE, estetyka pracy oraz oryginalność.  

3. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:  

a) kategoria I- dzieci w wieku przedszkolnym 3 - 6 lat 

b) kategoria II – uczniowie klas I - III 

c) kategoria III - uczniowie klas IV - VIII  

d) kategoria IV - uczniowie szkół ponadpodstawowych 

4. Maksymalna ilość prac nadesłana z danej szkoły nie może przekraczać w danej kategorii 6 

prac. 

5. Praca konkursowa:  

a) powinna być wykonane indywidualnie i samodzielnie,  

b) powinna być maskotką, której wielkość nie jest mniejsza niż 15 cm i nie większa niż 30 cm 

c) powinna być uszyta ręcznie, zrobiona na drutach lub szydełku (kategoria IV) 

d) prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, (rysowanie, 

malowanie farbami, wydzieranka, kolaż) 

e) format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3 

f) musi być czytelnie opisana na etykiecie dołączonej do pracy:  

- imię i nazwisko autora,  

- kategorii, do której kwalifikuje się uczeń,  

- dokładny adres wraz z numerem telefonu placówki,  

- imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca,  

- dołączona zgoda (załącznik nr 1) wypełniona przez rodzica / prawnego opiekuna.  

g) maskotce należy nadać imię 

 

§ 3. Organizacja Konkursu 

 

1. Terminarz Konkursu:  

składanie prac: do 30 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpłynięcia prac do Organizatora)  



ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora www.hospicjumcieszyn.pl i na 

Facebooku do 10 maja 2022r.  

w dniach od 5 - 8 maja 2022 r.  odbędzie się wirtualne głosowanie  na Facebooku, na 

najlepszą pracę w kategorii: NAGRODA SPECJALNA  

rozdanie nagród: nagrody zostaną dostarczone do zwycięskich przedszkoli i szkół.  

2. Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora  

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie 

ul. Wąska 2, 43-400 Cieszyn  

z dopiskiem Konkurs "Maskotka dla chorego.”  

lub dostarczyć osobiście w godz. pracy biura wtorek od 15:30 - 16:30 

3. Do prac konkursowych należy dołączyć podpisany załącznik dostępny 

w Regulaminie.  

4. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokonuje oceny prac Uczestników 

biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

a) poziom artystyczny,  

b) sposób ujęcia tematu,  

c) staranność wykonania,  

d) samodzielność wykonania  

e) zgodność z Regulaminem (prace, które nie spełnią warunków określonych w Regulaminie 

nie będą podlegały ocenie).  

5. Komisja Konkursowa, podczas obrad, z każdej kategorii wiekowej wybierze:  

- jedną zwycięską pracę,  

- cztery prace - II i III miejsce  

- dwie prace - wyróżnienie  

- jedną pracę -nagroda specjalna.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w związku z niewystarczającą 

liczbą zgłoszeń lub do połączenia trzech kategorii w przypadku zbyt małej liczby prac  

w danej kategorii.  

§ 4. Nagrody  

1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody w postaci rzeczowej.  



2. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatora.  

3. Nauczyciele, którzy przygotują uczniów do konkursu otrzymają podziękowania.  

4. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe  

Prawa autorskie  

1. Przekazując pracę na Konkurs, autor zgadza się na ekspozycję pracy podczas posiedzenia 

Komisji Konkursowej oraz na opublikowanie zwycięskiej pracy na stronach internetowych 

Organizatora i profilu na Facebooku.  

2. Autor zgadza się na nieodpłatne publikowanie swojej pracy na stronach internetowych, 

profilu na Facebooku Organizatora.  

3. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych.  

4. Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane. Prace konkursowe zostaną przeznaczone 

dla chorych pozostających pod opieką Hospicjum.  

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

6. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 


