AKCJA „POLA NADZIEI” 2015/2016

Regulamin konkursu
1. Konkurs plastyczny i literacki adresowany jest wyłącznie do uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu dębickiego.

2. 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.
3. Warunki konkursu:
a. praca plastyczna – kartka pocztowa optymistyczna w wymowie, o tematyce „Uraduj chorego”
- dotyczy dzieci z I, II, III, i VI grupy wiekowej.
Prace powinny być wykonane techniką płaską (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane.), na karcie
z brystolu lub innego sztywnego materiału, złożonej na pół wzdłuż krótszej lub dłuższej krawędzi, która po
złożeniu ma mieć wymiary 148 x 105 mm. Wnętrze złożonej karty należy pozostawić puste.
Praca nie może być podpisana nazwiskiem autora. Każda karta pocztowa, wraz z metryczką (załącznik do
pobrania) powinna być umieszczona w małej kopercie.
b. praca literacka – poezja lub proza na temat:
„W sercu człowieka nie powinno nigdy obumierać ziarno nadziei” (Jan Paweł II),
- dotyczy młodzieży z IV i V grupy wiekowej.
Praca może posiadać formę dowolnego gatunku literackiego, powinna składać się maksymalnie z dwóch stron
w formacie A4, napisana czcionką 11 – 12 w formie wydruku komputerowego.
Każda z prac, z dołączoną metryczką pracy (nie należy spinać pracy i metryczki zszywaczem) powinna być
umieszczona w osobnej kopercie,
4. Kategorie uczestników:
- I grupa wiekowa - dzieci przedszkolne (praca plastyczna)
- II grupa wiekowa - dzieci szkół podstawowych, klasy I-III (praca plastyczna)
- III grupa wiekowa - dzieci szkół podstawowych, klas IV-VI (praca plastyczna)
- IV grupa wiekowa - młodzież gimnazjalna (praca literacka)
- V grupa wiekowa - młodzież ponadgimnazjalna (praca literacka)
- VI grupa osoby niepełnosprawne (praca plastyczna)
5. Opis prac:
BARDZO WAŻNE !
Prace należy składać w opakowaniu zbiorczym, – maksymalnie 10 prac w danej grupie wiekowej z jednej
szkoły / placówki: osobno prace plastyczne, osobno prace literackie - z pismem przewodnim (załącznik), tj. ze
zbiorczym zestawieniem prac, które powinno zawierać nazwę placówki, liczbę składanych prac i grupę wiekową
(grupy wiekowe).
Każda praca musi zawierać metryczkę (załącznik do pobrania ze strony internetowej Hospicjum) umieszczoną
w kopercie z pracą z następującymi danymi:
- imię i nazwisko autora pracy, adres, numer telefonu oraz klasa, do której uczęszcza,
- pełna nazwa szkoły lub przedszkola wraz z adresem i numerem telefonu,
- imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna.
PRACE BEZ MTRYCZKI I PISMA PRZEWODNIEGO NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
6. Uwagi końcowe:
prace należy składać w siedzibie Dębickiego Hospicjum Domowego przy kościele Miłosierdzia Bożego
w Dębicy w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 1700-1800 z dopiskiem „KONKURS” , w terminie
od 4 stycznia 2016 r. do 1 marca 2016 r.
prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora,
organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych,
ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystego zakończenia
akcji „Pola Nadziei”,
organizator powiadomi laureatów konkursu o miejscu i godzinie wręczenia nagród i wyróżnień.
W sprawach konkursu można kontaktować się w środy, z p. Justyną Kowalską
e-mail: pola.hospicjum.debica@op.pl
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