KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI
„DOBRO”
Regulamin konkursu
I.

Organizatorem
konkursu
św. Krzysztofa w Warszawie.

jest

Fundacja

Hospicjum

Onkologiczne

II.

Cele konkursu:
- zaangażowanie dzieci w działania społeczne, uczenie postaw prospołecznych, dzielenia się
swoim czasem z potrzebującymi.
- kształtowanie i promowanie bezinteresownej pomocy potrzebującym, wrażliwości
społecznej poprzez twórczość literacką i plastyczną
- uświadomienie i zaangażowanie społeczności ursynowskiej w pomoc hospicjum na
Ursynowie
- propagowanie idei hospicyjnej.

III.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 października 2017 r., a zakończy się
w dniu 17 listopada 2017r. Skierowany jest do przedszkoli i szkół biorących udział w
programie Pola Nadziei.

IV.

Temat konkursu to „dobro” - dobro w życiu człowieka, zwłaszcza człowieka chorego.

V.

Wymagania dotyczące prac konkursowych
a. Praca plastyczna – praca powinny być wykonane techniką płaską (np. malarstwo,
rysunek, grafika, techniki mieszane, kolaż itp.), na karcie w formacie A3 z brystolu lub
innego sztywnego materiału.
b. Praca literacka – krótki utwór wierszowany, tematycznie związany z radością w życiu
człowieka. Prosimy o dostarczenie prac w formie wydruku komputerowego
c. Praca wykonana na komputerze w dowolnym programie graficznym.
d. Każde z dzieci może przekazać tylko jedną pracę
e. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i
nazwisko, grupa/klasa i nazwa przedszkola/szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu
organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
e. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność

VI.

Termin i miejsce dostarczenia prac

Prace należy dostarczyć do dnia 17 listopada 2017r. do siedziby Fundacji Hospicjum
Onkologiczne Św. Krzysztofa przy ul. Pileckiego 105 w Warszawie.
VII.

VIII.

Kontakt z organizatorem:
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
Marcin Milczarski
Tel. 734-463-557
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa
tel. 22 643-57-08
Skład jury
a. Jury powołane zostanie przez organizatora; spośród przekazanych prac wyłoni
laureatów konkursu.
b. W skład jury wejdą przedstawiciele Fundacji Hospicjum Onkologiczne

IX.

Miejsce ogłoszenia wyników konkursu
a. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 22 listopada 2017 r., na stronie
internetowej www.fho.org.pl, i na profilu społecznościowym FHO
https://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne

X.

Nagrody
a. Głównymi nagrodami w konkursie będzie opublikowanie prac lub fragmentów prac
w kalendarzu na rok 2018, który zostanie wydany przez Fundację Hospicjum
Onkologiczne Św. Krzysztofa w grudniu 2017 roku.
b. Jury konkursu może przyznać również dodatkowe nagrody i wyróżnienia
c. Dyplomy, nagrody upominki dla laureatów konkursu zostaną wręczone w
wyznaczonym przez hospicjum terminie, poinformujemy Państwa, kiedy to nastąpi.

XI.

Uwagi dodatkowe
a. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i będą przez niego
wykorzystywane w akcjach na rzecz hospicjum.
b. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej publikację i ekspozycję.
c. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
d. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.fho.org.pl oraz
u koordynatorów programu Pola Nadziei
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

