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Regulamin konkursu plastycznego 

„Kolażowo-Nadziejowo” 

I. Organizator konkursu 

Fundacja Palium, CHCK 

 

Regulamin konkursu 

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. Kolażowo-Nadziejowo. Przy pomocy szerokiej gamy 

materiałów plastycznych przedstawmy kolaż obrazujący Nadzieję, radość płynącą z jej 

oczekiwania, nasze pragnienia z nią związane, a może postać?… Praca w technice kolażu 

niesie ze sobą nieograniczone możliwości przekazu. Nie skupiajmy się na obrazowaniu 

chorób i cierpienia, bo one towarzyszą ludziom każdego dnia, a nasz konkurs ma nieść radość 

i dodawać otuchy właśnie tym najbardziej cierpiącym. 

 

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. 
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III. Zasady konkursu 

- Na konkurs przyjmowane są prace wykonane na papierze, tekturze o formacie min. A4     

i max. A3, może być to format np. kwadratu ( 297 x 297 mm) mieszczący się w tych 

wymiarach, w technice kolażu 

- W pracach można wykorzystywać różnego rodzaje papiery, gazety, tekturę, bibułę,  

   materiały, sznurki itp. 

- Prace nie powinny zawierać żadnych napisów czy haseł. 

- Prosimy o nie wysyłanie na konkurs prac wykonanych z użyciem wymienionych   

   materiałów: plasteliny, bibuły zwijanej w kulki, brokatu. 

- Prosimy o niekopiowanie logo kampanii Pola Nadziei. 

- 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: „Kolażowo-Nadziejowo” 

 

Imię i nazwisko autora pracy: Klasa, wiek 

Adres: 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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