
AKCJA „POLA NADZIEI” 2011/2012 

konkurs plastyczny i literacki 

 
Regulamin konkursu 

1. Cel konkursu: 

-  uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby i cierpienia ludzi chorych, 

-  budowanie więzi międzyludzkich i przełamywanie oporów związanych z potrzebą niesienia pomocy 

ludziom ciężko i nieuleczalnie chorym, 

-  uświadomienie dzieciom i młodzieży, że bezinteresowna pomoc człowiekowi  choremu daje 

większy wymiar naszemu człowieczeństwu. 

2. Warunki konkursu: 

a) praca plastyczna- na temat „Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto daje” (Jan Paweł II), 

wykonana techniką płaską (np. malarską, rysunek, grafika, techniki mieszane, kolaże itp.), format 

pracy A3, 

b) praca literacka – poezja lub proza „Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto daje” 

(Jan Paweł II) max. jedna strona  w formacie A4, wydruk komputerowy czcionką nr 12 lub czytelne 

pismo. /forma dowolna/ 

3. Kategorie uczestników: 

- I grupa wiekowa- dzieci przedszkolne /praca plastyczna/ 

- II grupa wiekowa- dzieci szkół podstawowych klasy I do III /praca plastyczna/ 

- III grupa wiekowa- dzieci szkół podstawowych klas IV do VI  /praca  literacka/ 

- IV grupa wiekowa- młodzież gimnazjalna /praca literacka/ 

- V grupa wiekowa- młodzież ponadgimnazjalna  /praca literacka/ 

4. Opis prac: 

! BARDZO WAŻNE ! 

Prace należy składać grupowo – z danej klasy osobno prace literackie, osobno prace plastyczne z pismem 

przewodnim, które powinno zawierać informacje o autorze pracy (imię i nazwisko, szkoła, klasa, opiekun) 

ilości złożonych prac (maksymalnie 10 prac w danej grupie wiekowej z jednej szkoły/placówki) i ich 

rodzajach. 

 

Ponadto: 

Każda praca musi zawierać metryczkę (załącznik 1) umieszczona na odwrocie z następującymi danymi: 

- imię i nazwisko autora pracy, adres i numer telefonu, zaznaczyć do której klasy uczęszcza 

- pełną nazwę szkoły lub przedszkola wraz z adresem i numerem telefonu 

- imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. 

 

PRACE  BEZ  W/W  OPISU I  PISMA  PRZEWODNIEGO  NIE  BĘDĄ  PRZYJMOWANE 

 

5. Uwagi końcowe: 

- prace należy składać w siedzibie Dębickiego Hospicjum Domowego przy kościele Miłosierdzia 

Bożego w Dębicy we wtorki i piątki w godz. 17
00

-18
00

 

Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II 

ul. Mickiewicza 2 

39-200 Dębica 

z dopiskiem „KONKURS” w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 roku. 

- wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystego zakończenia akcji „Pola Nadziei”, wtedy 

zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu, 

- prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, 

- organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych, 

- organizator powiadomi laureatów konkursu o miejscu i godzinie wręczenia nagród  i wyróżnień. 

 

 W sprawach konkursu można kontaktować się w środy, czwartki i piątki od 16
00

do 18
00 

  
z p. Stanisławą Ligęzka – Charysz 504 303 109  p. Grażyną Rymut  609 793 530. 

 


