REGULAMIN KONKURSU,,Najpigkniejsze Pola Nadziei"
ORGAIIIZOWANEGO W RAMACH XX OGOLNOPOLSK]IEJ KAMPANII
,,POLANADZTEI" 2017
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ORGANIZATOR:

l"

Organizatorem konkursujest:
Otwockie Tcrwarzystwo Opieki Paliatywnej
ul" Zeromskiego 6
05-400 Otwock
Tel./Fax. : 22 7 19 -42-80

e-mail:@
2.

Osobami odpowiedzialnymi za ogfoszenie, przeprowadzenie irozstrzygnigcie konkursu
ze strony Organizatora jest Magdalena Ksi4Zek.
3.,,Pola Nadzi ei" - narv a kampanii; zasadzone zgodnie ze sztuk1 ogpodnicz4 na rabacie
wzglgdnie dzialce cebulki 26hego2onkila,kt6repozakwitnigciubgd4tworzyl26hePola

4.

Nadziei
Uczestnik konkursu - grupa uczni6w, czlonkowie szkolnego kola wolontariatu - reprezentanci
plac6wki edukacyjnej, szkoly, bgd4cy w grupie nieformalnej, chc4oy wzi46 udzial w konkursie,
reprezentow ani przez opiekuna zaakceptow anego przez plac6wkg
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CEL KONKURSU:

1.

2.

3.

Celpm konkursu jest wylonienie najpigkniejszego pomyslu na ,,Pole Nadziei" '
ora? propagowanie wSr6d dzieci i mtodzieLry idei hospicyjnej, uwraZliwienie ich na potrzeby ludzi
chotych i promocja idei kampanii, kt6rej symbolem jest Zonkil.
Wyfonione przez komisjg ,,Pole Nadziei" (ego fotografia, film) wykorzys[.rn'ane bgdq przez

Otrtockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej do cel6w kolejnych kampanii ,,Pola Nadziei", a w
szczeg6lno6ci do promocji wolontariatu i opieki hospicyjnej.
,,Pgla Nadziei" to organizowana od wielu lat og6lnopolska kampania, kt6rej celem jest: zbieranie
funflus4, na tzecz opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi, szerz<>nie idei hospicyjnej oraz idei
wolrontariatu, a takle uwraZliwienie spoleczeristwa a w szczeg6lno6ci ludzi mlodych na potrzeby
os6b chorych i stars4,ch.
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UCZESTNICY KONKURSU:

1. W ftonkursie

2.

mog? wziq6 tdzial grupy przedszkolne, grupy uczni6w, szkolne kola wolontariatu
reprezentuj4ce konkretn4 plac6wkg edukacyjn4. G*pg reprezentujer nauczyciel, opiekun bgd4cy
pracownikiem tej plac6wki.
Ko4kurs przeznaczony jest dla przedszkoli, szk6l podstawowych, gimnazj6w
szk6l
ponadgimnazjalnych atakhe innych plac6wek edukacyjnych z powiat6w otwockiego
i gatwoliriskiego.

i

$.4

TERMIN I SPOSOB ZGI,OSZENIA:

1. Konkurs trwa od I pafidziemika20I6 r. do 30 kwietnia 2017 roku.

*:Ji;,',il\r:

2'
3.
-

9"PE z konkretnej plac6wki edukacyjnej bior4c4 udzial w
30.11.2016 r.

konkursi

e

naleLry zglosi6

do

dn.

zalqcznikiemnr 1 niniejszego regulaminu moZna wysla6:
q na adres e-mail: hospicjumotwock@wp.pl w temacie naleLry wpisa6: Konkurs
drog4 pocztow4 na adres organizatora, z dopiskiem ,,Konkurs Pola Nadziei" decyduje data stempla
pocztowego
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WYMAGANIA KONKURSOWE

l.

Abylwzi46ldzial w konkursie grupa dzieci, mlodzieZy musi:
- irvymySle6 formg rabaty, malego polai znale26 miejsce, na kt6rym zasadzicebulki Zonkila
- iuzyska6 zgodg dyrekcji, zarz4dcy dziaLki i przygotowai miejsce
'- zorganizowa6 cebulki 2onkila (zbi6rka cebul 26ltego Zonkila w szkole czy lokalnej spoleczno6ci
7 liczy sig pomyslowo5i ! )
- posadzi6 cebule Zonkila
- ptzygotowa6 tabliczkg informacyjn1 z napisem ,,Pola Nadziei" i umieScii j4 na przygotowanej

-

posadzonej rabatce
foypelnil zgioszenie (Zat.

I regulaminu) i dostarczy6 do organizatora konkursu zgodnie

p regulaminem

---

dokumentowai ws4rstkie dzialaniapoprzez zdjgcialub filmy
probi6 zdjgcie kwitn4cego ,,Pola Nadziei" i przekazad razem z reszt1 dokumentacji drog4
1nailow4, osobiScie lub poczt4 do organizatora w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
plac6wki, kt6re braLy udziaL w poprzednich edycjach tego konkursu musz4 zorganizowa6 inne
miejsce niZ w latach poprzednich do zasadzenia swoich p6l nadziei.
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WARI.INKI UC ZE S TNICTV/A
1.

2.
a
/1

a.

Beavzglgdnym warunkiem uczestnictwa jest wypelnienie Zalqcznika nr 1 niniejszego
regulaminu i przeslanie go zgodnie z regulaminem.
$ailda zgloszona grupa, szkolne kolo wolontariatu musi spelni6 wymagania zapisane w $5
piniej szego regulaminu.
iW konkursie nie mog4 brai udzialu czlonkowie rodzin Zarz4du. i placownik6w OTOP.
pczestnik musi spelni6 wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
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KRYTERIA OCENY:
n

l

n

Oceniane b gd4,,Pola Nadziei" z$oszone zgodnie z v,rymaganiami re gulaminu.
Posadzone ,,Pola Nadziei" (pola Zonkili) bgd4 oceniane zgodnie z nastgpuj4cymi kryteriami:

a) Pomyslowo(l izaanguilowanie czlonk6w grupy
b) Forma, ksztalt i estetyka ,,Pola Nadziei"
c) Efekt koricowy - samo kwitn4ce ,,Pole Nadziei"
d) Wygl4d tabliczki

$8

ROZSTMYGNIECIE KONKURSU

l. lPola Nadziei
)

przez 3-osobow4 Komisjg Konkursowq zgodnie zwyLej
kryteriami.
Komisjaprzyznajenagrodg gt6wnai ewentualne wyr6tienia.Decyzjl
lPrz9dstawionymi
ostateczne i nie pr4isluguje od nich odwolanie.
jest jednoczesn4 zgod4 na wykorzystanie przez orop wizerunku
,,pola
, do cel6w Statutowych oraz zgodq na wykorzystanie faktu uczestnictwa
zostanq. ocenione

Erupy przez or ganizator a.

3.

Itozstrzygnigcie konkursu nast4pi dnia 15 maja 2017 r. Wyniki zostan4 ogloszone na stronie

4.

Org4nizator zastrzega sobie prawo do przedluLenia terminu zglaszania zakwitnigcia
,,p61 Nadziei,,

rintefnetowej or ganizator a.

otM

przesunigcia terminu rozstrzygnigcia konkursu, co moZe sig zdarzy| w przypadku
aj 4cych warunk6w pogodolvych.
5. Zwyoigzcy konkursu gtrzymaj4 dyplomy oraz nagrodg rzeczow4 dla szkoly w najbliZs4ym
mozliwym terminie, ni
czerwca 2017 r. WartoS6 jednej nagrody nie
przelcoczy warto6ci 150
ziesigciu zlotych00/100)
6. w pr4'padku, gdy zgl
lub nie bgd4 spelnialy warunk6w niniejszego
regqlaminu, organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzyganii konkursu. W takim przypadfu
orgalnizator poinformuje o tym t4 samQ drog4 komunikacji, co ogloszenie konkursu.
niespr4,j

