Regulamin konkursu literackiego
„Historia z żonkilem w tle”
1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum
im. Jana Pawła II” w Żorach.
2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, w którym wyeksponowany
zostanie kwiat żonkila – symbolu nadziei.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII, klasy
gimnazjalne) i szkół ponadpodstawowych.
4. Konkurs trwać będzie od dnia 01.03.2018 do 30.04.2018 r.
5. Każda placówka oświatowa ma możliwość dostarczenia od jednej do trzech

prac. Prac nie zgłaszają osoby prywatne.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w wersji elektronicznej
oraz w wersji papierowej jednego, niepublikowanego wcześniej i nienagradzanego
utworu literackiego.
7. W pracach konkursowych powinien zostać przedstawiony kwiat żonkila –
symbolu nadziei i kruchości życia. Tematyka i sposób prezentowania treści
powinny być adekwatne dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.
Prace nie powinny wywołać negatywnych emocji u odbiorców lub promować
niebezpieczne zachowania.
8. Praca konkursowa powinna obejmować nie więcej niż 3 strony znormalizowanego
maszynopisu (wydruk komputerowy o parametrach: interlinia 1,5 wiersza,
czcionka Times New Roman w stopniu 12, margines 2,5 cm).
9. Pracę należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej
w formacie doc. lub docx. na nośniku CD lub przesłać drogą e-mailową na adres:
wolontariat@hospicjumzory.pl
10. Do każdego opowiadania należy dodać opis zawierający:
▪ imię i nazwisko autora pracy,
▪ wiek,
▪ klasę, nazwę szkoły,
▪ imię i nazwisko opiekuna.
11. Prace należy składać bezpośrednio w biurze hospicjum, codziennie między godz.
8:00 a 15:00 do 30.04.2018 r.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.05.2018 r. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone na stronie internetowej: www.hospicjumzory.pl i podane do placówek
oświatowych.
13. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas finału XV Marszu Nadziei
(Miejski Ośrodek Kultury w Żorach) w dniu 30.05.2018 r. (ok. godz. 12:00).
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
konkursowych.
15. Do każdej pracy musi być również dołączone oświadczenie podpisane
przez prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do regulaminu).

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica / opiekuna

Ja niżej podpisany……………………………………………………
zamieszkały(a) w…………………………………………………….
Oświadczam, co następuje: w związku z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę
na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka
(imię i nazwisko) : ………………..............................................................
w celach związanych z konkursem „Historia z żonkilem w tle”

Żory, dnia……………

………………………….
(czytelny podpis)

