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Regulamin konkursu plastycznego
Żonkilowy kapelusz Jej Królewskiej Mości…

I. Organizator konkursu
Fundacja Palium, CHCK

Regulamin konkursu
Nawet dziecko wie, że Królowa Angielska nie pokazuje się publicznie bez eleganckiego
nakrycia głowy. Kapelusze tworzą dla niej najbardziej znani projektanci. Wyszukane nakrycia
głowy są nie tylko ochroną przed wiatrem, słońcem, niepogodą, ale przede wszystkim piękną
ozdobą, a nawet, jak twierdzą niektórzy, namiastką korony.
II. Celem konkursu jest
- wykorzystanie języka sztuki do prowadzenia dialogu społecznego na potrzeby ludzi chorych
i cierpiących,
- popularyzowanie i prezentowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży propagującej
idee hospicyjne w kampanii Pola Nadziei
- rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób nieuleczalnie
chorych,
- kreowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności
dobroczynnej,
- wyzwalanie wrażliwości i postaw wolontaryjnych.

III. Zasady konkursu
- W ramach akcji Pola Nadziei zachęcamy dzieci i młodzież do zabawy w modystkę
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i zaprojektowanie: kapelusza, toczka, czapki, melonika, cylindra lub beretu z motywem
żonkilowym.
- Nakrycie głowy może mieć np. kształt żonkilowego kwiatu, kosza, doniczki lub flakonu
z żonkilami. Żonkil może być także elementem nakrycia głowy np. jako brosza, wzór na
materiale haft, etc.
- Technika wykonania pracy dowolna. Trzeba mieć na uwadze, aby użyte materiały były
w miarę trwałe takie jak: filc, włóczka, papier, etc. Rozmiar kapelusza powinien być
taki, aby pasował na głowę przeciętnej dorosłej osoby tzn. ok. 54-57 cm (obwód głowy).
- Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora
- Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych.
- Organizator nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia prac podczas przesyłania lub
transportu.

IV. Opis prac:
- Tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy.
- Nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail.
- Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

V. Terminy:
- nadsyłanie prac: do 4 maja 2017 r. na adres Organizatora.
Prace z dopiskiem ”Konkurs plastyczny Pola Nadziei” należy składać do 4 maja
w Hospicjum ZNMP ul. Strzelecka 89 lub do ChCK ul. Młodzieżowa 44
- ogłoszenie wyników: do 9 maja 2017 r. na stronie www.fundacjapalium.pl
- wręczenie nagród: wręczenie nagród nastąpi w czasie Marszu Nadziei.
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- 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.).
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Praca plastyczna: Żonkilowy kapelusz Jej Królewskiej Mości…
Imię i nazwisko autora pracy:
Adres:

Klasa, wiek
Grupa wiekowa:

nr telefonu:

Imię i nazwisko nauczyciela –
opiekuna pracy

Pieczęć szkoły/placówki

Adres e-mail, na który ma być przekazana
informacja o wynikach konkursu:

Wyrażam zgodę na:
● umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatora
z możliwością ich
poprawiania i uzupełniania, we wszystkich działaniach związanych z konkursem, (ustawa
o ochronie danych
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
● wykorzystanie przez organizatora moich prac konkursowych do celów edukacyjnych oraz
ich publikacji z zachowaniem praw autorskich.
.................................................... ............................... …............................................................
miejscowość, data podpis autora podpis rodzica/opiekuna
(dotyczy uczniów niepełnoletnich)
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