Regulamin konkursu plastycznego
i literackiego „POMOC”
I. Organizatorem konkursu jest Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
w Warszawie (FHO).
II. Cele konkursu
1. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania społeczne, uczenie postaw
prospołecznych, dzielenia się swoim czasem z potrzebującymi,
2. Kształtowanie i promowanie bezinteresownej pomocy potrzebującym, wrażliwości
społecznej poprzez twórczość literacką i plastyczną,
3. Uświadomienie i zaangażowanie społeczności ursynowskiej w pomoc FHO.
4. Propagowanie idei hospicyjnej.
III. Konkurs trwa od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r. Skierowany jest do
przedszkoli i szkół biorących udział w programie Pola Nadziei.
IV.Tematem konkursu jest „pomoc” - pomoc w życiu człowieka, zwłaszcza chorego.
V. Wymagania dotyczące prac konkursowych
1. Praca plastyczna – praca powinna być wykonana techniką płaską (np. malarstwo,
rysunek, grafika, techniki mieszane, kolaż itp.), na karcie w formacie A4 lub A3
z brystolu lub innego sztywnego materiału.
2. Praca literacka – krótki utwór, tematycznie związany z pomocą w życiu człowieka.
Prosimy o dostarczenie prac w formie wydruku komputerowego.
3. Praca wykonana na komputerze w dowolnym programie graficznym.
4. Każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy plastycznej i literackiej.
5. 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 niepodpisane i/lub
podpisane w nieczytelny sposób nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Kryteria oceny prac – zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

VI.Prace należy dostarczyć do 31 października 2018 r. do siedziby Fundacji Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa przy ul. Pileckiego 105 w Warszawie.
VII.Skład jury
1. Jury powołane zostanie przez Organizatora i wyłoni spośród przekazanych prac
laureatów konkursu.
2. W skład jury wejdą przedstawiciele Fundacji Hospicjum Onkologiczne.
VIII.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 12 listopada 2018 r., na stronie internetowej
www.fho.org.pl, i na profilu społecznościowym Fundacji Hospicjum Onkologiczne
https://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne.
IX.Nagrody
1. Organizator przyzna 12 nagród głównych w postaci publikacji 12 prac lub ich
fragmentów w kalendarzu na rok 2019, który zostanie wydany przez Organizatora
w grudniu 2018 r.
2. Jury konkursu może przyznać również dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
3. Dyplomy, nagrody i upominki dla laureatów konkursu zostaną wręczone
w późniejszym, wyznaczonym przez Organizatora terminie.
X. Uwagi końcowe
1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i będą przez
niego wykorzystywane w akcjach na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologiczne.
2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej publikację i ekspozycję.
3. Przetwarzanie danych osobowych określa Załącznik 1a i 1b.
4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
5. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.fho.org.pl oraz
u koordynatorów programu Pola Nadziei.
Kontakt z Organizatorem
Marcin Milczarski: 734 463 557, marcin.milczarski@fho.org.pl
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa

Załącznik 1a
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka
(wypełnia rodzic lub opiekun)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .............................
…...................................... przez Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu
tych danych nr 2016/679 (RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy pod numerem KRS: 0000128039, NIP: 5210329861, REGON: 001411060.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną: iod@fho.org.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa
w konkursie plastycznym i literackim „POMOC” poprzez kontakt telefoniczny,
mailowy, publikację w mediach społecznościowych, na stronie www Fundacji a także
w wydrukowanym kalendarzu.
4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą pracownicy Administratora
w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/innej
organizacji.
6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane do czasu cofnięcia przez
Pani/Pana zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych swojego dziecka oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/
Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne.
11. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby
skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte
wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką
automatycznie podejmowaną decyzją.

.........................................................
imię i nazwisko dziecka
.........................................................
klasa i szkoła dziecka
.........................................................
data i podpis rodzica lub opiekuna

Załącznik 1b
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(wypełnia osoba samodzielnie decydująca
o przetwarzaniu danych osobowych)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy pod numerem KRS: 0000128039, NIP: 5210329861, REGON: 001411060.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną: iod@fho.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa
w konkursie plastycznym i literackim „POMOC” poprzez kontakt telefoniczny,
mailowy, publikację w mediach społecznościowych, na stronie www Fundacji a także
w wydrukowanym kalendarzu.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie
swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/innej
organizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana
zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/
Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub
w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką
automatycznie podejmowaną decyzją.

.........................................................
data i podpis

