REGULAMIN KONKURSU "Słoik Nadziei" ORGANIZOWANEGO
W RAMACH XXII OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII „POLA NADZIEI” 2019/2020
§1
ORGANIZATOR:
1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

Organizatorem konkursu jest:
Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
ul. Żeromskiego 6
05-400 Otwock
Tel./Fax.: 22 719-42-80
e-mail: hospicjumotwock@wp.pl
Osobą odpowiedzialną za ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu
ze strony Organizatora jest Urszula Kociszewska i Magdalena Książek.
§2
CELEM KONKURSU JEST:
Zachęcanie do pracy zespołowej, budowanie relacji społecznych w grupie.
Kształtowanie i promowanie bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym.
Rozwijanie otwartości, empatii i wrażliwości społecznej.
Kształtowanie postaw wolontaryjnych u dzieci i młodzieży.
Propagowanie idei hospicyjnej poprzez kampanię „Pola Nadziei”.
§3
UCZESTNICY KONKURSU:

1. 1. Kategorie:
a) dzieci z przedszkoli, dzieci ze szkół podstawowych klasy 1-3
b) dzieci ze szkół podstawowych klasy 4-8
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych
2. Osoby niepełnoletnie mogą się zgłosić do konkursu za zgodą rodzica, opiekuna prawnego lub przez
opiekuna w szkole.
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół, z którymi OTOP współpracuje, a ich lista
widnieje na stronie organizatora, oraz wszystkich, którzy wyrażają chęć wzięcia udziału w
konkursie.
§4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Przewiduje się następujący schemat organizacyjny konkursu:
18.11.2019 – 17.01.2020 r. – termin trwania konkursu
2. 20.01.2020 – 27.01.2020 R. – podsumowanie, zliczenie oraz wpłata zebranych środków na konto
stowarzyszenia ( numer konta: PKO BP Oddział 12 w Warszawie 93 1020 1127 0000 1502 0008
6355)
3. 28.01.2020 – 03.02.2020 r. – wyłonienie 3 placówek ( po 1 z każdej kategorii ) z największą kwotą.
Dodatkowym kryterium wyłonienia zwycięzcy będzie sposób ozdobienia słoika oceniony na
podstawie przesłanego zdjęcia.
4. 04.02.2020 r.- ogłoszenie wyników konkursu
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§5
ZASADY KONKURSU
1.

2.

Dana klasa lub grupa przygotowuje „Słoik Nadziei” ozdabiając go motywami żonkilowymi. Przez
cały okres trwania konkursu uczestnicy zbierają pieniądze do słoika włączając się w kampanię
„Pola Nadziei” prowadzoną przez Otwockie Towarzystwo Opieki Pakiatywnej wspierając w ten
sposób jej podopiecznych.
Z danej placówki może być zgłoszonych kilka grup, przy czym jedna grupa może liczyć max. 30
osób.

§6
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.
2.

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Zarządu i pracowników OTOP.
Uczestnicy muszą spełnić wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
§7
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Spośród Uczestników spełniających warunki Regulaminu konkursu Organizator wyłoni zwycięzców,
którzy otrzymają nagrody.
2. Każda grupa zgłoszona do konkursu otrzyma dodatkowo dyplom będący poświadczeniem
uczestnictwa w konkursie.
Nagrody otrzymają 3 placówki, które zebrały najwięcej pieniędzy ( po 1 z każdej kategorii )
a) dzieci z przedszkoli, dzieci ze szkół podstawowych klasy 1-3,
b) dzieci ze szkół podstawowych klasy 4-8,
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania wszystkich nagród w przypadku,
gdy w danej kategorii wiekowej będzie mniej niż trzech uczestników.
W takim przypadku organizator poinformuje o tym tą samą drogą komunikacji, co ogłoszenie
konkursu.
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