
Regulamin konkursu 

 

Praca konkursowa ma być tekstem piosenki z podkładem muzycznym                   

lub samym tekstem. 

1. Cel konkursu: 

 Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinie kultury, sztuki, teatru oraz                 

w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. 

 Popularyzowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży w kontekście działalności 

dobroczynnej. 

 Kształtowanie i promowanie bezinteresownej pomocy potrzebującym, wrażliwości 

społecznej poprzez twórczość literacka i plastyczna. 

 Kształtowanie postaw wolontaryjnych u dzieci i młodzieży. 

 Propagowanie idei hospicyjnej poprzez kampanie Pola Nadziei. 

 

2. Kategorie uczestników: 

 Młodzież (w kategoriach: szkoły gimnazjalne). 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

 Praca konkursowa ma być tekstem piosenki z podkładem muzycznym lub samym 

tekstem. Powinna nawiązywać do Pól Nadziei, opieki hospicyjnej… 

 Praca przekazana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną. 

 Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 

 Do pracy musi być dołączona zaklejona koperta z danymi autora ( imię                           

i nazwisko, miejsce zamieszkania, klasa i nazwa szkoły). Dane te będą służyć                 

do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane osobom 

trzecim.  

 Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

 Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

Wyniki konkursu i nagrody 

 Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

 konkursu.  Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność. 

Postanowienia końcowe: 



  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 

wpływ na organizowanie konkursu oraz rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami 

regulaminu. 

5. Terminy: 

 nadsyłanie prac: do 9 maja 2014 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 16 maja 2014 r. na stronie www.fundacjapalium.pl                        

i www.chdk.chojnice.pl 

 wręczenie nagród: 19 maja 2014 r. – w czasie Marszu Nadziei, który przejdzie 

ulicami miasta (godz. 12:00 – 13:50) zbiórka  na boisku  SP nr 1  i Gimnazjum  

nr 2  w  Chojnicach. Wymarsz godz. 12:00 

                                

 

 

http://www.fundacjapalium.pl/

