
 
 

 
 

Konkurs na pracę plastyczną „Kiedy mój bliski zachoruje, mogę…”  
 
 
 
 

Regulamin 

 
§ 1 

Informacje ogólne 

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

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-III i IV-VI. 

3. Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych ideą 
ruchu hospicyjnego, uwrażliwianie na potrzeby osób nieuleczalnie chorych, 
rozbudzanie ciekawości świata, wspólne poszukiwanie rozwiązań, które mają na celu 
wspieranie osób chorujących. 

4. Nadsyłanie prac konkursowych możliwe jest od 13 maca 2023 roku do 14 kwietnia 
2023 roku. 

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

6. Zadaniem Konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej, dowolną techniką, w  
formacie A4 lub A3. 

7. Tematyka plakatów: 

- klasy 1-3 (szkoły podstawowe) –„Kiedy mój bliski zachoruje, mogę…”  

- klasy 4-8 (szkoły podstawowe)  – „Kiedy mój bliski zachoruje, mogę…”  

Prace należy przesyłać - zbiorczo z danej placówki edukacyjnej - drogą pocztową na 
adres: Ośrodek Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35 03-545 Warszawa lub 
osobiście dostarczyć do Hospicjum. Każda praca powinna zawierać na odwrocie: 
imię i nazwiska ucznia, pełną nazwę placówki edukacyjnej, do której uczęszcza 
uczeń, kontakt mailowy do nauczyciela koordynującego udział w konkursie ze strony 
placówki uczestniczącej. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data stempla 
pocztowego.  

 

 

 



 
 

§2 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatora 3-osobowa 
Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”, która przyzna miejsca od I do III w 
dwóch grupach wiekowych: I-III i IV-VI. 

2. Oceniając prace, Jury będzie brało pod uwagę szczególnie: dojrzałość w podejściu do 
tematu i estetykę wykonania. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 maja 2023 roku.  

5. Wyniki Konkursu zostaną przesłane na adres mailowy do nauczyciela koordynującego 
udział w konkursie ze strony placówki uczestniczącej oraz/lub zamieszczone na 
stronie www organizatora. 

6. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci gier/pomocy edukacyjnych i 
książek. 

7.  Realizacja konkursu jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji PZU w ramach 
projektu ": Kiedy bliski choruje - edukacja hospicyjna w szkołach". 

 

§3 
Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo, by nie wyłaniać 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.). 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

ewentualne wykorzystanie przez OHD przesłanych prac plastycznych w celach 

edukacyjnych i promocyjnych we wszystkich dostępnych mediach. Zgoda udzielana jest 



 
 

na czas nieokreślony, materiały będą wykorzystywane przez okres użyteczności, dla 

osiągnięcia celu, w związku, z którym zostały pozyskane bądź do momentu wycofania 

zgody. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest 

Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów ul. Tykocińska 

27/35, 03-545 Warszawa o numerze KRS: 0000218644, NIP: 1132031587. Inspektora 

Ochrony Danych. Mogą Państwo skontaktować się z nim mailowo pisząc na adres: 

iod@hospicjum-domowe.waw.pl.  Zostałem poinformowany, że mam prawo: do 

dostępu do danych, do sprostowania danych, do bycia zapomnianym, do ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu oraz do niepodlegania decyzjom 

opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Z pełną treścią obowiązku 

informacyjnego zapoznać się mogę w Polityce Prywatności placówki. 

 


