Hospicjum im. Św. Józefa. Zespół Opieki Paliatywnej
47-400 Racibórz ul .Ocicka 51a Tel. 32 415 53 39
KRS 0000002168
Bank Śląski 55 1050 1328 1000 0004 0252 1777
www.hospicjum-raciborz.pl

Regulamin konkursu na projekt graficzny
logotypu raciborskich pól nadziei
§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 najlepszego graficznego symbolu – LOGO Pól nadziei.
2. Będzie ono miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, promocyjnych oraz
korespondencyjnych związanych z kampanią „Pola nadziei” raciborskiego Hospicjum św. Józefa.
Umieszczane będzie m. in. na papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez placówkę.
3. „Pola nadziei” to organizowana od wielu lat ogólnopolska kampania, której celem jest: zbieranie
funduszy na rzecz opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi w ostatnim okresie ich życia,
kształtowanie świadomości społecznej wobec osób ciężko chorych i umierających, szerzenie idei
hospicyjnej oraz idei wolontariatu, a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób
chorych oraz możliwości niesienia im pomocy. Symbolem akcji „Pola nadziei” jest żółty żonkil.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu
Raciborskiego.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie oraz zespołowo.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany przedstawić swój autorski projekt.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Hospicjum
im. św. Józefa w Raciborzu.
5. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Organizatora.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
7. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama,
Internet, pisma.
8. Logo powinno zawierać element graficzny (żonkil) oraz napis „Pola Nadziei Hospicjum św. Józefa”

9. Wykonanie pracy, czyli logo promującego akcje społeczną „POLA NADZIEI” należy wykonać
w formie grafiki komputerowej, na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD w formatach:
*PDF, *JPG lub *EPS o wysokiej rozdzielczości( mile widziane w formacie wektorowym).
10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Zarządu i pracowników Hospicjum im. św.
Józefa.
11. Organizator nie zwraca prac.
12. Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
§4
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy składać do 30 marca 2018 r. z dopiskiem na kopercie: „Logo pól nadziei”
2. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w Poradni Opieki Paliatywnej
ul. Ocicka 51a (Centrum Zdrowia) lub za pośrednictwem poczty”
§5
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Projekty oceniane będą zgodnie z podanymi kryteriami:
- oryginalność projektu,
- łatwość zapamiętywania,
- czytelność i funkcjonalność logo,
- estetyka wykonania.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu
§6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez 3-osobową Komisję Konkursową powołaną przez
organizatora, zgodnie z wyżej przedstawionymi kryteriami. Spośród nadesłanych projektów
2. Komisja Konkursowa wyłoni 3 prace, przyznając I miejsce i ewentualne wyróżnienia. Decyzje Komisji
Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. 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.
4. 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 do dnia 20 kwietnia 2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone
na stronie internetowej organizatora, na FB, jak również zostaną przekazane drogą
mailową.
5. Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową/finansową
§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

