
Regulamin konkursu plastycznego „PLAKAT- Wolontariat dla każdego"

§1 Cele konkursu

Zachęcenie do działalności wolontaryjnej i udzielania bezinteresownej pomocy.
Rozszerzenie świadomości na temat znaczenia wolontariatu.
Integracja Szkół, a przede wszystkim uczniów.
Rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów.

§2 Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Wolontariat dla każdego” są Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., u.
Powstania Styczniowego 1, Gdynia. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Szpitala
Specjalistycznego im. F.Ceynowy w Wejherowie -
ul. Doktora Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Koordynator Wolontariatu Małgorzata Majorek,
e-mail: mmajorek@szpitalepomorskie.eu;
telefon: 503085292

§3 Założenia organizacyjne

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych na terenie powiatu
wejherowskiego.

2. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
Klasy 4 szkół podstawowych
Klasy 5-6 szkół podstawowych
Klasy 7-8 szkół podstawowych

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi

wcześniej oraz nie przedstawionymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

5. Z danej szkoły mogą być nadesłane trzy prace w trzech kategoriach wiekowych
(łącznie dziewięć prac).

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zostaną wywieszone na
korytarzach Szpitala, w celu udostępnienia do wiadomości publicznej. .

7. Prace plastyczne powinny być wykonane w ułożeniu PIONOWYM.
8. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby

plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w
wybranym graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się
wyłącznie formy plastyczne płaskie.

9. W przypadku pracy graficznej należy dostarczyć jej wydrukowaną wersję.
10. Prace powinny być wykonane na papierze formatu A3.
11. Praca może zostać wykonana przez 1 osobę lub grupę do 4 osób (pod warunkiem,

że wszystkie osoby uczęszczają do tej samej klasy).



12. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, tj.  dotyczyć
promowania działalności wolontaryjnej.

13. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać przedstawiciele szkoły
(dyrekcja/wychowawca) wraz z dołączoną pisemną zgodą opiekuna prawnego/
rodzica na udział w konkursie, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu

14. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny
„Wolontariat dla każdego” należy umieścić:

● pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły wraz z
adresem i telefonem, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.

● podpisaną przez rodzica lub  prawnego opiekuna w imieniu niepełnoletniego
uczestnika: klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym
podpisem przedstawiciela ustawowego uczestnika

15. Zgoda na udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo w wydarzeniu,
które będzie nagrodą.

16. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.

17. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.szpitalepomorskie.eu
18. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

1. Zabezpieczone prace należy składać w  terminie do 7 października 2022 r.
osobiście do siedziby organizatora w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za
pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Szpital Specjalistyczny im.
Floriana Ceynowy, Doktora Alojzego Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
(decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „PLAKAT-
Wolontariat dla każdego.”

2. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez
organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

Zgodność pracy z tematem;
● Ułożenie plakatu w pozycji PIONOWEJ
● Jakość i staranność wykonania;
● Oryginalność i pomysłowość;
● Wykorzystanie całej powierzchni arkusza papieru

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną wywieszone na terenie
placówki organizatora konkursu oraz na stronie internetowej
www.szpitalepomorskie.eu w zakładce O NAS następnie AKTUALNOŚCI

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 14 października 2022 r.



Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.szpitalepomorskie.eu w zakładce O NAS następnie AKTUALNOŚCI.

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o
wynikach konkursu.

§6 Nagrody główne

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy
nagrody główne za trzy pierwsze miejsca.

2. Nagrody przyznawane przez organizatora będą w formie wydarzeń edukacyjnych.
3. Nagrody będą przyznawane całym klasom, do których uczęszczają laureaci.
4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i realizacji nagród.

§7 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzenia konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone
prace plastyczne lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy
organizatora.

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik
konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają
organizatora.

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian
w regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną
rozstrzygnięte polubownie.


