
Regulamin konkursu plastycznego  
 

„Wśród wielu wa żnych spraw, daj siebie innym” 
 
Organizator: 
 
Zarząd „Stowarzyszenia Hospicjum Domowego – Nadzieja” w Strzelinie . 
 
Cele konkursu:  
- rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży idei hospicyjnej, 
- uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych i cierpiących, 
- propagowanie zaangażowania w wolontariat. 
 
Uczestnicy: 
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych . 
 
 Terminy: 
 
- otwarcie konkursu –  5.03.2014r., 
- zakończenie konkursu – 26.03.2014r., 
 
Prace plastyczne ze szkół podstawowych poszczególnych gmin należy dostarczyć do: 
- Biblioteki Gminnej w Przewornie 
- Sekretarz Urzędu Gminy w Borowie 
- Biblioteki Gminnej w Wiązowie 
- Gminnego Ośrodka Kultury w Kondratowicach 
- Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelinie 
- Wydział Promocji Urzędu Gminy w Ziębicach 
 
Ogłoszenie wyników i wystawa konkursowa podczas finału kampanii „Pola Nadziei”. 
 
Warunki uczestnictwa: 
 
- każdy autor może zgłosić jedną pracę  w formacie od A - 4 do A-0, wykonaną w dowolnej 

technice, 
- do konkursu można zgłaszać tylko prace nigdzie nie publikowane i nie nagradzane, 
- do nadesłanej pracy należy dołączyć zgłoszenie do konkursu (załącznik do regulaminu), dane te 

będą dostępne tylko dla organizatora, 
- na odwrocie projektu należy wpisać imię i nazwisko autora, 
- każdy autor musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora 

konkursu plastycznego „Wśród wielu ważnych spraw, daj siebie innym” w celach wynikających z 
regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997r nr 133,poz 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysyłanie prac na 
konkurs, nieodpłatnie przenosi na organizatora  prawo do wykorzystania pracy w publikacjach 
oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. Jednocześnie oświadcza, że jest jedynym 
właścicielem praw autorskich nadesłanych prac i prace te nie naruszają dóbr osobistych osób 
trzecich. Klauzula ta wpisana jest do zgłoszenia do konkursu (załącznik do regulaminu). Osoby 
niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie. 

 
Nagrody: 
 
Komisja powołana przez Zarząd „Stowarzyszenia Hospicjum Domowego – Nadzieja” w Strzelinie 
dokona oceny prac. Nagrody i wyróżnienia podane zostaną do wiadomości w czasie finału kampanii 
„Pola Nadziei”. 
 
Strzelin, dn. 3.03.2014r.                Zarząd „Stowarzyszenia  
       Hospicjum Domowego – Nadzieja” 
Tel. kontaktowe:           w Strzelinie 
Wanda Łużna                785 926 306 
Leonard Lis                   722 393 876 


