REGULAMIN KONKURSU
„NADZIEJA NIESIE RADOŚĆ”
Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Kieleckiej
w partnerstwie z Caritas Polska

1. Cel konkursu:
 uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka,
 zachęcanie społeczeństwa do prezentowania własnych umiejętności artystycznych,
 rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób chorych,
 kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności
dobroczynnej, wyzwalanie wrażliwości i postaw wolontaryjnych.
2. Konkurs trwa od 11 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r.
3. Prace
konkursowe
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
na
e-mail:
wolontariat.kielce@caritas.pl (otrzymane zgłoszenie zawsze będzie potwierdzone mailem
zwrotnym, w przypadku jego braku prosimy o kontakt telefoniczny 664 031 039) lub
dostarczyć osobiście na nośniku cyfrowym do biura Organizatora na adres: Diecezjalne
Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Mała 17/3 25-012 Kielce.
4. W konkursie mogą brać udział wolontariusze Caritas (indywidualni, członkowie SKC lub
PZC). Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Caritas Polska.
5. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna być podpisana i zawierać następujące
informacje:
Imię i nazwisko twórcy plakatu
Wiek
Adres zamieszkania
Telefon

6. Wykonawcy przekazując prace na konkurs automatycznie zrzekają się wszelkich praw
autorskich do swoich dzieł na rzecz Caritas Diecezji Kieleckiej.

7. Ocena prac i nagrody:
 Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów.
 Zwycięska praca zostanie wydrukowana z imieniem i nazwiskiem autora i umieszczona
w placówkach medycznych.
 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 29 marca 2021 r. na stronach
internetowych: wolontariat.kielce.caritas.pl oraz caritas.pl
 Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, kierując się kryteriami artystycznymi, ale też
merytorycznymi. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę: koncepcyjne odniesienie się
do tematu konkursu i jego twórcza interpretacja, wartości artystyczne i estetyczne
wykonanych prac, sposób przedstawienia własnej wizji tematu
8. Uczestnicy konkursów zobowiązani są do złożenia oświadczenia (załącznik nr 1) w wersji
papierowej lub mailowo jako skan.
9. Szczegóły założeń konkursowych:
 TEMATYKA: stwórz w dowolnym programie graficznym plakat w formacie A2, który
będzie przesłaniem nadziei i radości dla pacjentów różnych placówek medycznych (szpital,
hospicjum, ZOL itp.). Zaprojektuj tak, aby u pacjenta, który na niego spojrzy mógł
wzbudzić uśmiech i pokój w sercu.
 PRZESŁANIE: plakat ma być realizacją uczynku miłosierdzia "Strapionych pocieszać".
Niech zaangażowanie wolontariuszy ukierunkowane będzie na wsparcie duchowe i
psychiczne pacjentów. Wygrana praca zostanie wydrukowana i rozdystrybuowana w
placówkach medycznych. Daj radość i nadzieję i wgraj nagrodę

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIA – KONKURS „NADZIEJA NIESIE RADOŚĆ”*
Prawa autorskie
Oświadczam, że do zgłoszonej pracy posiadam pełne prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na niekomercyjne wykorzystanie twórczości przez Organizatora, a także
na jej publikację na stronie Organizatora oraz wydruk i umieszczenie w placówkach medycznych
i pomocowych.

……………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………
Czytelny podpis autora pracy

……………………………………………………..
Czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych autora
w przypadku osób niepełnoletnich

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z udziałem w konkursie „Nadzieja niesie radość” organizowanym przez Caritas
Diecezji Kieleckiej oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Kieleckiej mająca siedzibę przy ul.
Jana Pawła II 3 w Kielcach. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Anna Masierak,
prawnik4.kielce@caritas.pl, tel. 41 344 52 82 w. 225.
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-d oraz art. 9
ust. 2 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.– dane osobowe są niezbędne do udziału w konkursie.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach konkursowych i promocyjnych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………
Czytelny podpis autora pracy

……………………………………………………..
Czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych autora
w przypadku osób niepełnoletnich

Oświadczenia należy dostarczyć wraz z pracami konkursowymi; do każdej
pracy konkursowej należy wypełnić osobne Oświadczenia.
*

