
 

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „ Wolontariat – otwarte serca, otwarte dłonie ” 
 

1. Organizatorzy  konkursu  
 Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.  
 Pomocą w organizacji i przeprowadzeniu konkursu służą Organizatorowi Urząd Miasta Krosna,  

Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie, Akcja Katolicka. 
 

2.  Cel konkursu: 
• Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu. 
• Kształtowanie wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i cierpiących. 
• Rozwijanie wyobraźni artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 

 
3.  Kategorie uczestników konkursu: 

• Przedszkola, Szkoły podstawowe klasy od 1-3, Szkoły podstawowe klasy od 4-6, 
• Gimnazja. 

 
4. Warunki konkursu : 

• Prace konkursu wykonane mogą być dowolną techniką malarską. 
• Format prac – A3. 
• Jedna placówka oświatowa można nadsyłać nie wi ęcej ni ż 3 prace wyłonione  

w konkursie wewn ętrznym w ka żdej kategorii wiekowej  
• W konkursie biorą udział prace wcześniej niepublikowane i nie nagradzane. 
• 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. 
 
5. Opis prac: 
Każda praca zgłoszona do konkursu winna posiadać na odwrocie opis zawierający następujące 
informacje: 

• Tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy. 
• Nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail. 
• Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna. 
• Do pracy dołączona powinna być zgoda rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. 

 
6. Termin nadsyłania prac: 
Prace należy przekazać do p. Anny Smyki  lub p. Urszuli Janowskiej  w terminie do  10 MAJA 
2014 r. 3 najlepsze prace zostaną przesłane organizatorowi konkursu. 
 
7. Rozstrzygni ęcie konkursu 

• Komisja Konkursowa wybierze z pośród przekazanych prac 3 najlepsze prace i 7 
wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej; 

• Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów  nagrodzonych prac i dyplomy dla 
autorów wyróżnionych prac; 

• Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2014 roku. 
• Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej „Hospicjum” i Urzędu Miasta 

Krosna. 
• Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się w czasie spotkań organizowanych 

na zakończenie VI Krośnieńskich Pól Nadziei” .  



 

 
 

       Załącznik do REGULAMINU  
KONKURS PLASTYCZNEGO  

                                             „Wolontariat – otwarte serca, otwarte dłonie” 
 
 

• Dane uczestnika konkursu: 
 

• Imię i nazwisko                      ………………………………………………………. 
•  
• Przedszkole/Szkoła          ………………………………………………………. 
•  
• Adres do korespondencji       ………………………………………………………. 
•  
• Numer telefonu                      ……………………………………………………….. 
•  
• Adres e-mail                    ……………………………………………………….. 
         

 
Oświadczenie  

 
Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu plast ycznego 
pt. „Wolontariat – otwarte serca, otwarte dłonie”         wyra żam zgod ę 
na ich wykorzystanie oraz akceptuj ę Regulamin konkursu.  
Wyrażam również zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i publikację moich danych 
osobowych przez  Organizatora Akcji  „Krośnieńskie  Pola Nadziei” w celach 
związanych z organizacją konkursu, z zachowaniem prawa wglądu do własnych 
danych i ich poprawiania. (Dz.U. nr 133 z 1997r, poz. 883) 

 
 
 

………………..……………………….................................................. 
(Data i czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna uczestnika  Konkursu) 

 


