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REGULAMIN KONKURSU „Z żonkilem w tle”  

w ramach akcji "POLA NADZIEI" 

 

I  ORGANIZATOR  

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży: „Z żonkilem w tle” – konkurs na 
najciekawszą zakładkę jest Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego, zwane dalej 
Organizatorem. Współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Elbląska im. C.Norwida. 

II CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest szerzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób 
chorych oraz pobudzanie takich cech jak kreatywność i empatia.  
 
III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i innych placówek 

edukacyjnych i kulturalnych.  
2. Składanie prac: do 24 kwietnia br. prace należy dostarczyć do Filii Biblioteki Elbląskiej nr 5, przy 

ulicy Wybickiego 20 w Elblągu (dawnej Rodziny Nalazków) lub do Hospicjum Elbląskiego, ul. 
Toruńska 17B w Elblągu.  

3. Prace zgłaszane do konkursu „Z żonkilem w tle”: 

 Pracą konkursową jest zakładka do książki nawiązująca do akcji POLA NADZIEI, która może 
stanowić element promocyjny dla Hospicjum. Zakładka może być wykonana dowolną techniką i 
mieć wymiary standardowej zakładki do książki. 

4. Składaną pracę należy opatrzyć danymi autora, tj.: imię, nazwisko, nazwa placówki, 
nr telefonu kontaktowego. 
5.Konkurs obejmuje kategorie:  

 przedszkolaki  

 szkoły podstawowe 

 szkoły gimnazjalne 

 szkoły ponadgimnazjalne 
W każdej z tych kategorii Organizator przyznaje I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia. Finaliści otrzymają 
nagrody rzeczowe.  
6. Uczestnik przystępujący do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Organizatora, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Konkursu (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 r.) oraz na podanie ich do publicznej wiadomości (na udostępnienie 
wizerunku). Administratorem danych jest Organizator.  

7. Wykonawcy przekazując prace na konkurs zrzekają się wszelkich praw autorskich do swoich dzieł 
na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Prace wyłonione w konkursie 
przechodzą na własność Organizatora i mogą zostać wykorzystane w materiałach promujących 
Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego oraz Hospicjum Elbląskie.  

 
IV   PODSUMOWANIE KONKURSU, NAGRODZENIE LAUREATÓW, WYSTAWA 
1. Do dnia 24 kwietnia 2018 r. należy dostarczyć prace. Do 7 maja powiadomimy Laureatów 
konkursu o wynikach. A już dziś zapraszamy na wernisaż prac i nagrodzenie Zwycięzców do Biblioteki 
-Filia nr 5, ul. J.Wybickiego 20 (dawniej Rodziny Nalazków) w Elblągu, 8 maja o godz. 17:00.   
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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3. Z przebiegu prac Jury sporządzony zostanie protokół konkursowy. 
    
V   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje wszystkie zasady zawarte w niniejszym 
Regulaminie.  
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ehospicjum.pl 
przez cały czas trwania Konkursu. 
 

 
 
W imieniu Organizatorów 
Anna Podhorodecka 
Koordynator kampanii charytatywnych 
Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego 
 
Elbląg, dnia 12 marca 2018 r. 
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