Konkurs plastyczny na Kartkę Wielkanocną
Regulamin
§1
Informacje ogólne

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na Kartkę
Wielkanocną zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez Ośrodek
Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów, zwanym dalej
„Organizatorem”.

2.

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu woj.
mazowieckiego.

3.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów przedszkoli i szkół
podstawowych działalnością Ośrodka Hospicjum Domowe, uwrażliwianie na
potrzeby osób nieuleczalnie chorych, rozbudzanie ciekawości świata, wspólne
poszukiwanie rozwiązań, które mają na celu wspieranie osób chorujących.

4.

Konkurs odbędzie się w terminie od 1 marca do 19 marca 2021 roku.

5.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody wskazane w § 2 ust. 6.

6.

Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie przez uczniów, dowolną
techniką i w dowolnym formacie, kartek Wielkanocnych dla pacjentów naszego
Hospicjum Domowego. Prace należy przesyłać - zbiorczo z danej placówki
edukacyjnej - drogą pocztową na adres: Ośrodek Hospicjum Domowe, ul.
Tykocińska 27/35 03-545 Warszawa lub dostarczyć do Hospicjum, po uprzednim
umówieniu się. Prosimy o dołączenie do przesyłki informacji zawierającej: imię i
nazwisko nauczyciela, adres mailowy, pełną nazwę i adres placówki edukacyjnej,
liczbę przekazywanych kartek. Każda kartka powinna być podpisana czytelnie
imieniem, nazwiskiem ucznia oraz nazwą jego placówki edukacyjnej.
§2
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora 3osobowa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”, która wybierze trzy najlepsze
prace z każdego poziomu edukacyjnego (przedszkole, I-III, IV-VI, VII-VIII),
przyznając miejsca od 1. do 3. w każdym poziomie edukacyjnym.

2. Oceniając prace projektowe, Jury będzie brało pod uwagę jakość wykonania, estetykę,
oryginalność podejścia do tematu, kreatywność.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 2 kwietnia 2021 roku.
5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora: www.ohd.waw.pl.
6. Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Nagrody zostaną przesłane
do szkół przesyłką pocztową.
7. Nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie, otrzymają oficjalne
podziękowania.
§4
Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzcy.

2.

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 „Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DzU z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z
późn. zm.) oraz do publikacji prac na stronie internetowej Organizatora.

3.

Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych
Uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie
jego nazwiska na stronie internetowej Organizatora.

4.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z
póz. zm.).

