Konkurs „Żonkilowe pole nadziei”
Regulamin konkursu
Zapraszamy do udziału w konkursie „Żonkilowe pole nadziei”, w którym zachęcamy do
wykonania przez dzieci i młodzież żonkilowych grządek, rabatek, poletek wzbudzających
pozytywne uczucia wobec osób oczekujących naszej pomocy i wsparcia oraz wyrażających
pragnienie dążenia do nadziei.
1. Cel konkursu:
- kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności
dobroczynnej,
- rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób nieuleczalnie chorych
poprzez wykonanie „żonkilowego pola nadziei”,
- popularyzowanie twórczości ogrodniczej/ ekologicznej dzieci i młodzieży propagującej przez
to ideę hospicyjną w ramach kampanii Pola Nadziei,
- kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.
2. Kategorie uczestników konkursu:
Dzieci i młodzież (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
3. Warunki konkursu:
Jesień
- wytyczenie na terenach placówek rabatek o dowolnym kształcie,
- posadzenie do dnia 31 października 2014 r. cebulek żonkili,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej obejmującej przygotowanie miejsca dl sadzenia i sadzenie
cebulek.
Wiosna

- prowadzenie wiosennych prac porządkowych,
- wykonywanie wraz ze wzrostem roślin systematycznej dokumentacji fotograficznej,
- wykonanie gazetki w placówce edukacyjnej zawierającej fotografie, rysunki, teksty własne lub
literackie pod hasłem „Żonkilowe pole nadziei”,
- umieszczenie galerii foto na stronie internetowej placówki pod hasłem „Żonkilowe pole nadziei”.
4. Terminy:
- nabycie cebulek żonkilowych – październik 2014 r.
nadsyłanie zgłoszeń do konkursu w postaci linków do strony internetowej i/lub (tylko w formie
elektronicznej na e-mail: biuro@hospicjum-czestochowa.pl) fotografii ilustrującej wykonanie
gazetki w placówce : do 28 kwietnia 2015 r. .
- nadsyłanie zgłoszeń: do 28 kwietnia 2015 r. na adres Organizatora.
- ogłoszenie wyników: do 9 maja 2015 r. na stronie www.hospicjum-czestochowa.pl
- wręczenie nagród:
-

12 maja 2015 r. godz. 10.00 - finał kampanii Pola Nadziei; Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
14 maja 2015 r. godz. 10.00 - finał kampanii Pola Nadziei; Miejski Dom Kultury w Myszkowie
15 maja 2015r. godz. 10.00 - finał kampanii Pola Nadziei; Klub Politechnik w Częstochowie.
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