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Kampania Pola Nadziei 2011/2012 

Informacje o konkursach 

 

 

W związku z rozpoczęciem drugiego wiosennego etapu ogólnopolskiej akcji „Pola 

Nadziei”, któremu towarzyszy hasło „Gorzów miastem wrażliwości” – Stowarzyszenie 

Hospicjum Św. Kamila ogłasza konkurs plastyczny, multimedialny i fotograficzny.  

Czekając na budzącą życie wiosnę i zakwitnięcie żonkili, budzimy i rozwijamy 

wrażliwość, inicjatywę i działania artystyczne, a przede wszystkim odnajdujemy dobro i nadzieję 

w każdym geście skierowanym do drugiego człowieka. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach! 

 

 

 

„Podaruj siebie innym – Podaruj nadzieję!” – konkurs plastyczny 

 Konkurs skierowany do dzieci z Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych, 

 Celem konkursu jest ukazanie wrażliwości i dobroci jaka tkwi w każdym człowieku; 

pokazanie relacji między ludźmi opartej na zaufaniu, wrażliwości, nadziei i pomocy jaką 

ludzie obdarowują się nawzajem w każdym wieku i w każdej sytuacji.  

W treści pracy może być zawarty symbol nadziei – żonkil. 

 Technika i forma prac dowolna (z wyjątkiem prac przestrzennych); 

 Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dziecko; 

 Z jednego Przedszkola / Szkoły może być nadesłanych maksymalnie 5 prac; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i używania prac w celach 

promocyjnych. 

 Opis pracy: Praca powinna zawierać z tyłu pracy doklejoną kartkę zawierającą tytuł 

pracy, imię, nazwisko oraz wiek dziecka wykonującego pracę, imię i nazwisko opiekuna, 

telefon kontaktowy do opiekuna, nr i nazwa Przedszkola/ Szkoły (wzór). 
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„Podaruj siebie innym – Podaruj nadzieję!” - konkurs multimedialny 

 Konkurs skierowany jest do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 

 Celem konkursu jest ukazanie wrażliwości i dobroci jaka tkwi w każdym człowieku; 

pokazanie relacji między ludźmi opartej na zaufaniu, wrażliwości, pomocy, nadziei jaką 

ludzie obdarowują się w trudnej sytuacji choroby, bólu i cierpienia, procesie odchodzenia 

– na przykładzie placówki hospicyjnej przez pracowników i wolontariuszy, którzy 

pomagają i wspierają chorego i jego rodzinę. 

 Treścią pracy mają być różne impresje, odczucia, przemyślenia, odpowiednie cytaty 

odnoszące się do różnych gestów, emocji, czynów niesienia pomocy jakich doświadczają 

chorzy i ich rodziny w Hospicjum od pracowników i wolontariuszy. Praca ma 

przedstawiać także elementy pokazujące charakterystykę i sposób funkcjonowania 

placówki hospicyjnej.  

 Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez jedną lub dwie osoby. 

 Prezentacje multimedialne powinny być wykonane w programie Power Point (pakiet 

programu Microsoft Orfice) 

 Ilość slajdów od 15 do 25, w tym slajd tytułowy zawierający: tytuł prezentacji, 

imię/imiona i nazwisko/nazwiska ucznia/uczniów, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko 

opiekuna. 

 Prace są przyjmowane w formie cyfrowej na płycie CD (podpisane imieniem 

i nazwiskiem twórcy/twórców). 

 W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach 

źródłowych. 

 W konkursie biorą udział prace specjalnie stworzone do konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz używania prac w celach 

promocyjnych (łącznie z umieszczaniem ich na stronie internetowej). 

 Opis pracy: Do pracy powinna być dołączona kartka zawierająca: tytuł pracy, 

imię/imiona, nazwisko/nazwiska oraz wiek wykonujących pracę, telefon kontaktowy do 

ucznia/uczniów, adres mailowy, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do 

opiekuna, nr i nazwa Szkoły (wzór). 

 

 

„Zatrzymaj się – Dostrzeż nadzieje!” - konkurs fotograficzny 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 

wszystkich mieszkańców Gorzowa, 

 Celem konkursu jest ukazanie wrażliwości i dobroci jaka tkwi w każdym człowieku; 

pokazanie relacji między ludźmi opartej na zaufaniu, wrażliwości, pomocy, nadziei jaką 

ludzie obdarowują się nawzajem w każdym wieku i w każdej sytuacji. 

Ale także sytuacje w jakich człowiek tej nadziei potrzebuje i oczekuje od drugiego.  

 Treścią pracy ma być uchwycona w kadrze nadzieja - jej symbole, obrazy, czyny, 

zdarzenia i gesty wrażliwości. 
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 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace, w tym może być jedna seria 

składająca się na historię z 4 fotografii (należy je ponumerować, nadać tytuły i opisać) 

 Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu A4 (21 x 30 cm) o rozdzielczości 

300 dpi,  oraz nośnikach CD (podpisane imieniem i nazwiskiem), 

 Praca powinna zawierać na osobnej kartce tytuł oraz opis/interpretacje zdjęcia. 

 Do przesłanych prac należy dołączyć oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu 

praw autorskich ("Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego/nadesłanych 

zdjęcia/zdjęć"). 

 Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr 

osobistych, oraz naruszających prawa do prywatności bez zgody.  

 Na zdjęciu nie mogą być widoczne reklamy innych produktów i usług (banery, plakaty 

reklamowe itp.). 

 W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, 

ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów ( w tym prac o niskiej jakości technicznej), 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i używania prac w celach 

promocyjnych 

 Opis pracy: Praca powinna zawierać tytuł pracy, imię, nazwisko oraz wiek, telefon 

kontaktowy, adres e-mail, (w przypadku osób niepełnoletnich także: imię i nazwisko 

opiekuna, telefon kontaktowy do opiekuna), nr i nazwa Szkoły (w przypadku uczniów) 

(wzór). 

 

 

 

Organizator konkursów: 

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie, 

ul. Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.95/72-82-225. 

 

Termin i sposób składania prac:  

Podpisane prace (pojedyncze lub ich zbiór) powinny być zabezpieczone opakowaniem lub 

dostarczone w tubie. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Hospicjum Św. Kamila, 

ul. Stilonowa 21, z dopiskiem: „Pola Nadziei - konkurs” lub przekazać osobiście do sekretariatu 

Hospicjum od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w terminie do 11 maja 2012 

roku. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokonają powołane przez organizatora Komisje 

Konkursowe, w której będą przedstawiciele dziedzin związanych z formą konkursu. 

Z pośród przekazanych prac wyłonione zostaną najlepsze prace w każdej kategorii 

konkursowej z podziałem na następujące grupy: dzieci przedszkolne; klasy I - III ; klasy 

IV – VI; młodzież gimnazjalna; młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych; studenci (19-24 

lat), oraz kategoria otwarta (Uwaga: kategorie oraz ilość osób nagrodzonych mogą ulec 

zmianie w zależności od liczby prac);  
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 Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych i dyplomy dla 

dzieci przedszkolnych oraz autorów wyróżnionych prac; 

 Zwycięscy i wyróżnieni konkursu zostaną powiadomieni wcześniej o jego wynikach. 

Wyniki konkursu zostaną także umieszczone na stronie internetowej Hospicjum; 

 Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów, odbędzie się w czasie Festynu, 

organizowanego na zakończenie akcji „Pola Nadziei” pod koniec maja bieżącego roku - 

o szczegółach będziemy informować na stronie internetowej Hospicjum. 

 Planowana jest także wystawa prac nagrodzonych, wyróżnionych i wskazanych przez 

komisję konkursową. 

 

 

UWAGI:  

 Organizator zastrzega sobie zmiany w terminach planowanych wydarzeń oraz 

harmonogramie akcji „Pola Nadziei”. 

 Nadesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

organizatora w celu wykorzystania w propagowaniu idei hospicyjnej; 

 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 nadsyłanej pracy (ustawa o ochronie 

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

 

 

Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej Hospicjum oraz udzielane są pod 

nr telefonu 787 95 61 63. 

 

Poniżej zamieszczone są wzory zgłoszenia konkursowego. 
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„Podaruj siebie innym – Podaruj nadzieję!” – konkurs plastyczny 

1. Tytuł pracy ………………………………………………………………………………..…  

2. Imię i nazwisko autora ……………………………………………………………………… 

3. Wiek, klasa ………………………………………………………………………………..… 

4. Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………... 

5.  Nr telefonu opiekuna ………………………………………………………………………. 

6. Dokładna nazwa i adres szkoły ……...………………………………………………………  

7. Nr telefonu i adres e-mail szkoły …………………………………………………………… 

 

  

„Podaruj siebie innym – Podaruj nadzieję!” - konkurs multimedialny 

1. Tytuł pracy ………………………………………………………………………………..…  

2. Imię i nazwisko autora/autorów ……………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………….……. 

3. Wiek, klasa ………………………………………………………………………………..… 

4. Telefon kontaktowy do ucznia/uczniów .............................……………………………..….. 

5. Adres e-mail do ucznia/uczniów ……………………………………………………………. 

6. Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………………………….... 

7.  Nr telefonu opiekuna …………………………………………………………………….…. 

8. Dokładna nazwa i adres szkoły ……...………………………………………………………  

9. Nr telefonu i adres e-mail szkoły ……………...……………….…………………………… 

 

 

„Zatrzymaj się – Dostrzeż nadzieję!” - konkurs fotograficzny 

1. Tytuł pracy ………………………………………………………………………………..…  

2. Imię i nazwisko autora ………...…………………………………………………………….  

3. Wiek, klasa ………………………………………………………………………………..… 

4. Telefon kontaktowy.............................……………………………………………..……….. 

5. Adres e-mail …………………………………………………………………...……………. 

6. Imię i nazwisko opiekuna* ...………………………………………………………………... 

7.  Nr telefonu opiekuna* …...…………………………………………………………………. 

8. Dokładna nazwa i adres szkoły/placówki …...………………………………………………  

9. Nr telefonu i adres e-mail szkoły* ...…………...…………………………………………… 

 

*W przypadku uczniów, studentów i osób należących do kół/klubów funkcjonujących przy placówce 


