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I. Organizator konkursu:  

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. 

 

 

II. Celem konkursu jest:  

 przybliżenie tematyki hospicyjnej; 

 uwrażliwianie na potrzeby innych osób, zwłaszcza chorych i cierpiących; 

 kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności 

dobroczynnej; 

 wykorzystanie języka sztuki do prowadzenia dialogu społecznego na potrzeby ludzi 

chorych i cierpiących; 

 umożliwienie zaprezentowania swojego talentu; 

 rozwijanie kreatywności; 

 zachęcenie do aktywności wśród dzieci. 

 

 

III. Zasady konkursu:  

1. W konkursie na „Żonkilową kartkę nadziei” mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli. 

2. Konkurs obejmuje wykonanie kartki pocztowej ukazującej pomoc, pozytywne uczucia, 

pragnienie przekazania nadziei, dobroci, uśmiechu drugiemu człowiekowi.  

3. Prace mogą być wykonane w dowolnej formie malarskiej, rysunkowej, graficznej, lub 

wyklejane (papierem, tkaniną, filcem, koralikami, itp.), wycinane oraz techniką mieszaną. 

Prosimy o nie wysyłanie na konkurs prac wykonanych z użyciem wymienionych materiałów: 

plasteliny, bibuły zwijanej w kulki, brokatu, kaszy, ryżu, naklejek.  

4. Wysokość kartki maksymalnie A5 (148 x 210 mm). Prace nie powinny zawierać żadnych 

haseł czy napisów. 

5. Każdy autor może przekazać maksymalnie 1 pracę. Z jednej placówki edukacyjno-

wychowawczej może wpłynąć maksymalnie 10 prac, wyłonionych wcześniej w ramach 

wewnętrznego konkursu.  
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6. Zabezpieczone prace z dopiskiem ”Konkurs na żonkilową kartkę” można składać 

osobiście w sekretariacie Hospicjum (gabinet nr 13) od poniedziałku do piątku w godzinach 

7
30

 - 15
00

 lub wysłać na adres: 

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila, ul. Stilonowa 21,  66-400 Gorzów Wlkp.  

 

7. Do każdej z prac przekazanych na konkurs powinien być dołączony formularz zawierający 

następujące informacje: imię i nazwisko, wiek autora, adres i telefon, w przypadku osób 

niepełnoletnich również imię, nazwisko i telefon do prawnego opiekuna, uczniowie podają 

również adres i telefon szkoły oraz imię nazwisko opiekuna pod którego kierunkiem uczeń 

wykonywał pracę (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY). 

8. Termin składania prac  do dnia 17 maja 2013 r.  

9. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:  

Monika Koropczuk, tel.: 787956163;  e-mail: koropczuk.monika@hospicjum-gorzow.pl 

 

 

IV. Przebieg konkursu  

Przewiduje się następujący schemat organizacyjny konkursu:  

- od dn. 25.03.2013r. - ogłoszenie i promocja konkursu; 

- 02.04 – 17.05.2013 r.- nadsyłanie prac konkursowych; 

- 20-22.05.2013r. - wybór najlepszych prac przez jury i ogłoszenie wyników,  

- przełom maja i czerwca 2013r. – wręczenie nagród podczas finału akcji „Pola Nadziei” 

- po ogłoszeniu wyników zdjęcia nagrodzonych prac konkursowych będą zamieszczone na 

stronie internetowej www.hospicjum-gorzow.pl; 

- czerwiec 2013r. - zorganizowana zostanie wystawa prac konkursowych. 

 

 

VI. Nagrody:  

1. Spośród Uczestników spełniających warunki Regulaminu konkursu Organizator wyłoni 

zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz ewentualne 

wyróżnienia dla autorów interesujących prac.  

2. Każdy z laureatów otrzyma dodatkowo dyplom będący poświadczeniem uczestnictwa 

w konkursie.  

3. Wyróżnieni zostaną również nauczyciele – opiekunowie Uczestników konkursu (jeśli praca 

będzie nadesłana ze szkoły lub innej placówki, pod której opieką Uczestnik wykonywał 

pracę).  

4. Laureatów konkursu wyłoni specjalnie powołana Komicja Konkursowa. 

http://www.hospicjum-gorzow.pl/
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V. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.  

1. Do pracy należy dołączyć dane autora pracy (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY).  

2. Poprzez fakt wykonania Pracy Konkursowej, Uczestnik gwarantuje, że do zadania 

przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, 

w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.  

3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora, tym 

samym Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pracy konkursowej w celu 

wykorzystania w propagowaniu idei hospicyjnej, dla własnych celów reklamowych 

i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty 

za wykorzystanie przez Organizatora Pracy Konkursowej.  

4. W chwili wykonania Pracy Konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone 

korzystanie z niej przez Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila.  

5. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego 

prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadesłanej pracy (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).  

 

 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, z których 

korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za 

działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane 

podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników konkursu.  

2. Nagrodę główną otrzyma autor najwyżej ocenionej przez Komisję Konkursową pracy, 

a dwie następne nagrody II i III stopnia otrzymają autorzy kolejnych najwyżej ocenionych 

prac.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu 

w szczególnych przypadkach. 

 


