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I. Organizator konkursu 

Fundacja „Pomóż Im” 

na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi 

i Hospicjum dla Dzieci 

II. Celem konkursu jest 

1. Popularyzowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży w kontekście działalności 

dobroczynnej. 

2. Rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno. 

3. Kształtowanie i promowanie bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym, 

cierpiącym, 

4. Rozwijanie otwartości, empatii i wrażliwości społecznej. 

5. Kształtowanie postaw wolontaryjnych u dzieci i młodzieży. 

6. Propagowanie idei hospicyjnej poprzez kampanię „Pola Nadziei”. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

1. Kategorie: 

o młodzież ze szkół podstawowych klasy 7-8, 

o młodzież ze szkół ponadpodstawowych. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą się zgłosić do konkursu za zgodą rodzica, opiekuna 

prawnego lub przez opiekuna w szkole. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, z placówek współpracujących z Fundacją 

„Pomóż Im”, których lista widnieje na stronie organizatora, oraz wszystkich, którzy 

wyrażają chęć wzięcia udziału w konkursie. 

IV. Zasady konkursu:  

1. Zdjęcie ma za zadanie ukazać hasło: „Działamy z sercem” (np. wsparcie dla 

potrzebującego),  

2. Praca powinna być w formie zdjęcia. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 propozycję, 

4. Etap 1 konkursu: placówki oświatowe organizują wewnętrzny konkurs, z którego 

wyłonią maksymalnie 3 prace konkursowe i wysyłają je na e-maila: 

polanadziei@pomozim.org.pl. 

5. Prace z dopiskiem – Konkurs fotograficzny – „Działamy z sercem” należy przesłać w 

formie JPG oraz skanem opisu i zgłoszenia do konkursu na adres:  

polanadziei@pomozim.org.pl 
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6. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać:  

- Opis: 

 Imię i nazwisko autora pracy,   

 Adres placówki, do której uczęszcza autor pracy   

 Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy) 

- Zgłoszenie do konkursu  (Załącznik nr 1) 

 

Termin składania prac: od 4 kwietnia 2022 r. do 13 maja 2022 r. 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:  

Joanna Godlewska 

Tel: 605 460 330 

e-mail: polanadziei@pomozim.org.pl 

V. Przebieg konkursu 

Przewiduje się następujący schemat organizacyjny konkursu: 

od dn. 01.04.20022 r. - ogłoszenie i promocja konkursu,  

4 kwietnia 2022 r. – 13 maja 2022 r. - nadsyłanie prac konkursowych, 

14.05  – 10.06.2021 r. - wybór najlepszych prac przez jury i ogłoszenie wyników. 

 

 

VI. Nagrody oraz ogłoszenie wyników 

1. Spośród Uczestników spełniających warunki Regulaminu konkursu Organizator wyłoni 

zwycięzców,  którzy otrzymają atrakcyjne nagrody. 

2. Przewiduje się wyróżnienia dla autorów interesujących prac. 

3. Każdy z laureatów otrzyma dodatkowo dyplom będący poświadczeniem uczestnictwa 

w konkursie.  

4. Laureatów konkursu wyłoni jury w składzie powołanym przez organizatora. 

5. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Z przebiegu pracy jury sporządzony zostanie protokół konkursowy. 

7. Wszystkie prace nagrodzone w konkursie będą opublikowane na stronie 

internetowej: polanadziei.pl, fanpage – Fundacja „Pomóż Im” - na Facebooku oraz na 

Instagramie Fundacji. 

8. Nagrodę główną otrzyma praca najwyżej oceniona przez Jury – z każdej kategorii, a 

dwie następne nagrody II i III stopnia otrzymają autorzy kolejnych najwyżej 

ocenionych prac.  

mailto:polanadziei@pomozim.org.pl
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9. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu bez wyłonienia zwycięzcy, 
w sytuacji kiedy prace nie będą spełniać wskazanych kryteriów konkursu. 

10. Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania kampanii „Pola Nadziei” . 
 

 

VII. Postanowienia końcowe  

 

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, z których 

korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również 

odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz 

za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez 

uczestników konkursu. 

2. Uczestnicy oświadczają, że są jedynymi autorami pracy konkursowej. 

3. Uczestnicy gwarantują, że do pracy przysługują im wszelkie prawa własności 

intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające 

reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pracy konkursowej dla własnych 

celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie 

przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie przez Organizatora jego pracy. 

5. W chwili przesłania pracy Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne 

korzystanie z niej przez Fundację „Pomóż Im”. 

6. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym 

do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadsyłanej pracy 

(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 

833 z późn. zm.). 

7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu oraz możliwość zmiany swoich danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z poźn. zm.) 

 

 



 
                  Regulamin: 

Konkurs fotograficzny 
 „Działamy z sercem” 

 
Załącznik Nr 1. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

             (pieczęć placówki) 

 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU : 

Konkurs fotograficzny „Działamy z sercem” 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................ 

2. Imię i nazwisko opiekuna pracy konkursowej (nauczyciela)....................................................... 

3. Wiek ucznia .......................................... 

  

 .............................................................................  ………………………………………………… 

(podpis autora pracy konkursowej)   (podpis nauczyciela – opiekuna pracy) 

  

 

............................................................................ 

(podpis rodzica/opiekuna autora pracy konkursowej) 

*(dotyczy osób niepełnoletnich) 

 

 

 

 

 

 

 


