
Fundacja Palium oraz CHDK zapraszają do wzięcia udziału w konkursie 

Pól Nadziei 2015 

 

Regulamin konkursu plastycznego plakat Pól Nadziei 

1. Cel konkursu: 

 kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności 

dobroczynnej, 

 wykorzystanie języka sztuki do prowadzenia dialogu społecznego na potrzeby ludzi 

chorych i cierpiących, 

 rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób 

nieuleczalnie chorych , 

 wyzwalanie wrażliwości i postaw wolontaryjnych, 

 prezentowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 

             propagującej idee hospicyjne w kampanii Pola Nadziei 

 

2. Kategorie uczestników konkursu: 

Dzieci i młodzieży (w kategoriach: przedszkola, szkoła podstawowa I - III,                              

podstawowa IV – VI , gimnazjum) 

 

3. Warunki konkursu: 

1. Technika wykonania dowolna. 

2. Format pracy A3. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie propozycje plakatu 

kampanii . 

 

BARDZO WAŻNE ! 

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka , z następującymi danymi: 

 -        imię i nazwisko autora pracy, adres, numer telefonu oraz klasa, do której uczęszcza, 

            zaznaczona kategoria zgodnie z regulaminem konkursu; 

  -        pełna nazwa szkoły lub przedszkola wraz z adresem i numerem telefonu; 

  -        imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. 

 

 

 



5. Terminy: 

 nadsyłanie prac: do 6 maja 2015 r. na adres Organizatora: Fundacja Palium,                    

ul. Stary Rynek 2 lub Hospicjum ZNMP, ul.  Strzelecka 89,  albo Chojnicki Dom 

Kultury ul. ul. Swarożyca 1 

 ogłoszenie wyników: do 8 maja 2015 r. na stronie www.fundacjapalium.pl                             

i www.chdk.chojnice.pl 

 wręczenie nagród: 12 maja 2015 r. – w czasie Marszu Nadziei, który przejdzie 

ulicami miasta (godz. 12:00 – 13:00) zbiórka  na boisku  SP nr 1  i Gimnazjum  

nr 2  w  Chojnicach. Wymarsz godz. 12:00 

                                

6.  Nagrody oraz ogłoszenie wyników 

 Spośród Uczestników spełniających warunki Regulaminu konkursu Organizator 

            wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody. 

 Przewiduje się wyróżnienia dla autorów interesujących prac. 

  Każdy z laureatów otrzyma dodatkowo dyplom będący poświadczeniem uczestnictwa 

             w konkursie. 

 Laureatów konkursu wyłoni jury w składzie powołanym przez organizatora. 

 Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania kampanii „Pola Nadziei” – 

              12.05.2015 roku. Jeżeli uczestnik konkursu nie zgłosi się po odbiór nagrody i              

             dyplomu w czasie Marszu Nadziei nagroda przepada.  

7. Postanowienia końcowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pracy konkursowej dla własnych 

celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie 

przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie przez Organizatora jego pracy. 

 W chwili przesłania pracy Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne 

            korzystanie z niej przez Fundację Palium  

 Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

 zawarte w niniejszym regulaminie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu                

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 

http://www.fundacjapalium.pl/


wpływ na organizowanie konkursu oraz rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami regulaminu.                                

 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.). 

 

 

 


