
Regulamin konkursu na „List od wolontariusza” w ramach akcji  

 „Pola Nadziei” 

 
 

§1 
ORGANIZATOR 

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest: 

1. Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio 

ul. Paruszowicka 2 

46-220 Byczyna 

Tel. 77 413 43 38 

e-mail : hospicjumswpio@wp.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu ze 
strony Organizatora jest Sylwia Tuszyńska 
 

 
§2 

CEL KONKURSU 

 
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najciekawszej i najbardziej oryginalnej pracy, w 
największym stopniu spełniającej warunki niniejszego regulaminu.  

2. Wyłonione przez komisję prace wykorzystywane będą przez Stowarzyszenie Hospicjum 
Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio do celów kampanii „Pola Nadziei”, a w szczególności do 
promocji wolontariatu.  

3. „Pola nadziei” to organizowana od wielu lat ogólnopolska kampania, której celem jest: 
zbieranie funduszy na rzecz opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi w ostatnim okresie ich 
życia, kształtowanie świadomości społecznej wobec osób ciężko chorych i umierających, 
szerzenie idei hospicyjnej oraz idei wolontariatu, a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na 
potrzeby osób chorych oraz możliwości niesienia im pomocy. Symbolem akcji „Pola nadziei” 
jest żółty żonkil.  
 
 

§3 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego i oleskiego.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą się zgłosić do konkursu za zgodą rodzica, opiekuna prawnego 
lub przez opiekuna w szkole.  
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
Napisanie listu w formie druku o maksymalnym rozmiarze 2 kartki A4, czcionka Times New 

Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15 , w którym autor ma zachęcić kolegę lub koleżankę do 
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włączenia się w działania wolontaryjne. Celem listu jest ukazanie adresatowi korzyści jakie 
daje bezinteresowne pomaganie drugiemu człowiekowi, pokazanie, że aktywność na rzecz 
innych może stanowić sens życia.   
Opatrzenie pracy swoimi danymi, tj.: 
imię, nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, wiek, placówka, 
klasa/grupa. 
Prace niepodpisane lub niewypełnione prawidłowo są  nieważne i nie biorą udziału w 

Konkursie. 

4. W konkursie mogą brać udział grupy kilkuosobowe (max 5 członków) 

5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Zarządu Stowarzyszenia i 
pracowników NZOZ „Hospicjum Domowe Ziem i Kluczborskiej Św. Ojca Pio”.  

6. Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.  
 

 
§4 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. Konkurs trwa od 15 kwietnia do 13 maja 2015 roku (dla prac wysłanych pocztą decyduje 
data stempla pocztowego).  

2. Prace konkursowe należy wysłać pocztą na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie 
Konkurs „List od wolontariusza”. Koszty dostarczenia pracy konkursowej pokrywa uczestnik.  

 
 

§5 
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 
1. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:  

a) Nawiązanie do tematu konkursu  

b) Bogactwo i dobór słownictwa  

c) Poprawność językowa  

 
 

§6 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez 3-osobową Komisję Konkursową zgodnie z 
wyżej przedstawionymi kryteriami. Spośród nadesłanych listów Komisja Konkursowa wyłoni 
3 prace, przyznając I, II, III miejsce i ewentualne wyróżnienia. Decyzje Komisji Konkursowej są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

2. Prace zostaną ocenione według następujących kategorii:  
a) gimnazja 
b) szkoły ponadgimnazjalne  
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoczesną zgodą na wykorzystanie ich przez 
Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio do celów Statutowych oraz zgodą 
na przeniesienie praw do pracy konkursowej na rzecz organizatora.  



4. Prawa autorskie prac nagrodzonych przechodzą na Organizatora, a uczestnicy wyrażają 
zgodę na odstąpienie od praw autorskich zgłaszając się do konkursu.  

a) Organizator wykorzysta nagrodzone prace tylko do celów statutowych Stowarzyszenia 
Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio.  

b) Organizator nie będzie odsprzedawał praw autorskich nagrodzonych prac.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 20 maja 2015r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej organizatora.  
6. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w najbliższym możliwym 
terminie nie później jednak niż do końca roku szkolnego tj. 26 czerwca 2015 r.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania wszystkich nagród w przypadku, gdy 
nadesłanych, spełniających wymagania regulaminu prac będzie mniej niż 10 w danej 
kategorii.  

a) W przypadku, gdy prac będzie zbyt mało lub nie będą spełniały warunków niniejszego 
regulaminu, organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu. W takim 
przypadku organizator poinformuje o tym tą samą drogą komunikacji, co ogłoszenie 
konkursu.  
 

 

§7 
POSTANOWIENIA KONCOWE 

 
Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje wszystkie zasady zawarte w niniejszym 
Regulaminie. 
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.hospicjumswpio.pl przez cały czas trwania Konkursu. 
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