Regulamin konkursu literackiego

„Słowa dające nadzieję”
w ramach akcji „Pola nadziei 2017”
§1
ORGANIZATOR
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest:
1. Hospicjum im. św. Józefa. Zespół Opieki Paliatywnej
47 – 400 Racibórz ul. Żółkiewskiego 21/1
Tel. 32 415 53 39
606 416 537
e-mail : k.wolnik_hosraciborz@onet.eu
2. Osobą odpowiedzialną za ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu ze
strony Organizatora jest Krystyna Wolnik
§2
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie prac, najbardziej odzwierciedlających jak ważny dla osoby chorej
jest drugi człowiek.
2. Napisane listy powinny w największym stopniu spełniać warunki niniejszego regulaminu.
3. Wyłonione przez komisję prace wykorzystywane będą przez Hospicjum Im. św. Józefa do celów
kampanii „Pola Nadziei”, a w szczególności do promocji idei hospicyjnej i wolontariatu.
4. „Pola nadziei” to organizowana od wielu lat ogólnopolska kampania, mająca na celu
uwrażliwianie społeczeństwa, przypominanie o chorych i cierpiących, propagowanie zasad opieki
paliatywnej/hospicyjnej oraz wolontariatu a także zbieranie funduszy na rzecz opieki nad
osobami nieuleczalnie chorymi. Symbolem akcji „Pola nadziei” jest żółty żonkil.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas III– VI Miasta Racibórz.
2. Dzieci mogą się zgłosić do konkursu za zgodą rodzica, opiekuna prawnego lub przez opiekuna
w szkole.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:


Rozwinięcie myśli „Słowa dające nadzieję” (forma listu). Treść powinna nieść przesłanie
nadziei, miłości, bliskości, odzwierciedlać wielkość i sens życia.



Objętość pracy maksymalnie 1 strona A4



Listy pisane odręcznie przez dzieci,



Opatrzenie pracy swoimi danymi, tj.: imię, nazwisko, wiek, klasę, nazwę placówki,

4. Nadesłany utwór literacki niepublikowany wcześniej i nienagradzany
5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Zarządu i pracowników Hospicjum im. św.
Józefa.
6. Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
§4
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Konkurs trwa od 3. lutego do 3. marca 2017 roku (dla prac wysłanych pocztą decyduje data
stempla pocztowego).
2. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście, bądź wysłać pocztą na adres Organizatora
z dopiskiem na kopercie „Pola Nadziei 2017”. Koszty dostarczenia pracy konkursowej pokrywa
uczestnik.
§5
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
a) nawiązanie do tematu konkursu,
b) samodzielność wykonania pracy przez dziecko,
c) prezentacja własnych opinii, refleksji, uczuć,
d) estetyka wykonanej pracy.

§6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez 3-osobową Komisję Konkursową powołaną przez
organizatora, zgodnie z wyżej przedstawionymi kryteriami. Spośród nadesłanych projektów
Komisja Konkursowa wyłoni 3 prace, przyznając I, II, III miejsce i ewentualne wyróżnienia. Decyzje
Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoczesną zgodą na wykorzystanie ich przez Hospicjum im. św.
Józefa do celów Statutowych oraz zgodą na przeniesienie praw do pracy konkursowej na rzecz
organizatora.
3. Prawa autorskie prac nagrodzonych przechodzą na Organizatora, a uczestnicy wyrażają zgodę na
odstąpienie od praw autorskich zgłaszając się do konkursu.
a) Organizator wykorzysta nagrodzone prace tylko do celów statutowych Hospicjum im. św. Józefa
b) Organizator nie będzie odsprzedawał praw autorskich nagrodzonych prac.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17. Marca 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone
stronie internetowej organizatora, na FB, jak również zostaną przekazane drogą

na
mailową.

5. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe 19 marca 2017 r podczas koncertu
finałowego „Pola nadziei 2017” w DK STRZECHA.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje wszystkie zasady zawarte
w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.hospicjumraciborz.pl przez cały czas trwania konkursu.

