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 Pola Nadziei to kampania, która daje szansę na złożenie bezinteresownego daru  

z samego siebie – daru w postaci wolnego czasu spędzonego z chorym człowiekiem, daru  

w postaci modlitwy za cierpiącego człowieka, czy też daru materialnego w postaci złożonej ofiary 

pieniężnej. Celem akcji jest szerzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na 

potrzeby osób terminalnie chorych oraz zbieranie funduszy na prowadzenie opieki hospicyjnej 

Hospicjum stacjonarnym im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. 

 Podczas akcji Pola Nadziei dzieci i młodzież mogą: 

- włączyć się jako wolontariusze w prowadzone kwesty oraz imprezy okolicznościowe, 

- wziąć udział w zajęciach edukacyjnych mających na celu przybliżenie tematyki hospicyjnej, 

- wziąć udział w ogłoszonych konkursach. 

 

Bliższe informacje:  

Angelika Steciak – 532 757 749 

e-mail: polanadziei.kielce@caritas.pl 

Informacje są również dostępne na stronie: www.hospicjum.kielce.caritas.pl  

 

 

 

REGULAMIN KONKURSÓW 

Organizatorem konkursów jest Caritas Diecezji Kieleckiej.  

Konkursy są organizowane w ramach akcji Pola Nadziei 2017/2018. 

 

1. Cele konkursów: 

 szerzenie idei hospicyjnej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów 

 uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, 

 zachęcanie społeczeństwa do prezentowania własnych umiejętności artystycznych,  

 wykorzystanie języka sztuki do prowadzenia dialogu społecznego o potrzebach 

 ludzi chorych i cierpiących, 

 rozwijanie kreatywności i odwagi w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób 

nieuleczalnie chorych,  

 kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata w aspekcie działalności 

dobroczynnej, wyzwalanie wrażliwości i postaw wolontaryjnych. 

2. Konkursy trwają do 13 maja 2018 r. 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura Organizatora 

na adres: Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, Caritas Diecezji 

Kieleckiej ul. Mieszka I 48c 25-624 Kielce, z dopiskiem: Pola Nadziei – konkurs do dnia 

13 maja 2018 roku. 

mailto:polanadziei.kielce@caritas.pl
http://www.hospicjum.kielce.caritas.pl/
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4. W konkursie mogą brać udział szkoły, inne placówki i osoby indywidualne z terenu Diecezji 

Kieleckiej lub woj. świętokrzyskiego.  

5. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna być podpisana i zawierać następujące 

informacje:  

1) w przypadku pracy złożonej przez szkołę: 

Imię i nazwisko twórcy pracy  

Klasa   

Adres szkoły wraz z nr telefonu  

i adresem e-mail 
 

Nazwisko opiekuna – nauczyciela wraz  

z numerem telefonu  
 

 

2) w przypadku pracy złożonej przez inną placówkę lub osobę indywidualną: 

Imię i nazwisko twórcy pracy  

Nr telefonu i/lub adres e-mail wykonawcy  

Adres placówki wraz z nr telefonu  

i adresem e-mail 
 

Nazwisko opiekuna – nauczyciela wraz  

z numerem telefonu (jeśli dotyczy) 
 

 

6. Wykonawcy przekazując prace na konkurs zrzekają się wszelkich praw autorskich do 

swoich dzieł na rzecz Caritas Diecezji Kieleckiej.  

7. Otrzymanych prac konkursowych Organizator nie zwraca. 

8. Ocena prac i nagrody: 

 Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:  

I. konkurs klasowy na wykonanie nowatorskiego nakrycia głowy dla przedszkoli oraz szkół 

podstawowych -„Kapelusz Nadziei”  

II. konkurs plastyczny dla szkół podstawowych (klasy I-VI) - „Wspieramy Hospicjum”  

III. konkurs multimedialny dla szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych - 

„Serce na dłoni” 

IV. konkurs fotograficzny dla studentów - „Podniebne Cuda” 

V. konkurs artystyczny dla osób dorosłych „Miłością szyte” 

 Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

 Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów. 

 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2018r. 

podczas Gali finałowej kampanii Pola Nadziei. 

 O dokładnym miejscu i dacie Gali finałowej laureaci zostaną powiadomieni w terminie 

późniejszym telefonicznie lub e-mailem. 

9. Kryteria oceny:   

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, kierując się kryteriami artystycznymi, ale też 

merytorycznymi. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę: 

 koncepcyjne odniesienie się do tematów konkursów i ich twórczą interpretację,  

 wartości artystyczne i estetyczne wykonanych prac. 
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10. Uczestnicy konkursów zobowiązani są do złożenia oświadczenia (załącznik nr 1 – dostępny 

na stronie internetowej www.hospicjum.kielce.caritas.pl). 

 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONKURSÓW 

 

1. KONKURS KLASOWY NA WYKONANIE NOWATORSKIEGO NAKRYCIA 

GŁOWY dla przedszkoli oraz szkół podstawowych - „Kapelusz Nadziei” - wykonaj 

nakrycie głowy (technika dowolna), które swoim wyglądem i praktycznością doda temu, kto 

będzie go nosił – nadzieję. 

a) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby Organizatora pracy 

odzwierciedlającej treść tematu z dołączonym podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 1).  

b) Konkurs będzie rozstrzygany w kategorii: przedszkola i szkoły podstawowe. 

c) Praca powinna zawierać dane autora: adres i telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna 

klasy biorącej udział w konkursie - według wzoru określonego w pkt. 5 Regulaminu 

konkursów.  

d) Format pracy i technika artystyczna - dowolna. 

e) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie 

publikowanymi, powstałymi po 10.10.2017 r.    

 

 

2. KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy I-VI) - 

„Wspieramy Hospicjum”  

a) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby Organizatora pracy plastycznej 

odzwierciedlającej treść tematu z dołączonym podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 1).  

b) Konkurs będzie rozstrzygany w kategorii wiekowej: klasy I - VI szkoły podstawowej. 

c) Praca powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko, adres i telefon szkoły oraz nazwisko 

opiekuna – według wzoru określonego w pkt. 5 Regulaminu konkursów.  

d) Praca plastyczna powinna mieć formę wizytówki lub kalendarzyka. Przyjmowane będą 

prace o formacie nie większym niż A6. 

e) Technika plastyczna: dowolna. Warunkiem jest umieszczenie na pracy nr KRS 0000198087 

oraz oznaczenia „1%”, z dopiskiem „Wspieramy Hospicjum”. 

f) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie 

publikowanymi, powstałymi po 10.10.2017 r.    

 

 

3. KONKURS MULTIMEDIALNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy VI-VIII)  

I PONADPODSTAWOWYCH - „Serce na dłoni” - przedstaw za pomocą filmu 

krótkometrażowego/spotu lub prezentacji multimedialnej interpretację hasła. 

a) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie filmu krótkometrażowego/spotu lub prezentacji 

multimedialnej (dowolna technika) nie publikowanego dotychczas, całości utworu na płycie 

CD/DVD do siedziby Organizatora konkursu z dołączonym wypełnionym Oświadczeniem 

(załącznik nr 1). 

http://www.hospicjum.kielce.caritas.pl/
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b) Konkurs będzie rozstrzygany w kategorii wiekowej klasy VI - VIII szkoły podstawowej  

i wszystkich klas szkoły ponadpostawowej. 

c) Utwór powinien zawierać dane autora: imię i nazwisko, adres i telefon szkoły oraz nazwisko 

opiekuna - nauczyciela – według wzoru określonego w pkt. 5 Regulaminu konkursów. 

d) Forma – dowolna. 

e) Prace mogą być wykonane przez grupy kilkuosobowe (max. 6 członków). 

f) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie 

publikowanymi, powstałymi po 10.10.2017 r.    

 

 

4. KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA STUDENTÓW - „Podniebne Cuda” - uchwyć  

chwilę i zrób zdjęcie (technika dowolna) dowolnie interpretując zadany temat. 

a) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby Organizatora wywołanego zdjęcia 

lub zdjęć odzwierciedlających treść tematu z dołączonym podpisanym oświadczeniem 

(załącznik nr 1).  

b) Konkurs będzie rozstrzygany wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

oraz doktoranckich uczelni na terenie woj. świętokrzyskiego. 

c) Praca powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko, adres i telefon Wykonawcy – według 

wzoru określonego w pkt. 5 Regulaminu konkursów.  

d) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie 

publikowanymi, powstałymi po 10.10.2017 r.    

 

 

5. KONKURS ARTYSTYCZNY DLA OSÓB DOROSŁYCH „Miłością szyte” - przedstaw 

za pomocą dowolnej techniki interpretację tematu wyszytą na obrusie, firance, sztandarze, 

fladze, koszulce, chuście, fartuchu, serwetce, kocu, pościeli czy innym materiale. 

a) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy  do siedziby Organizatora konkursu  

(z dołączonym wypełnionym Oświadczeniem (załącznik nr 1). 

b) Konkurs będzie rozstrzygany w kategorii wiekowej: osób powyżej 18 roku życia. 

c) Utwór powinien zawierać dane autora: imię i nazwisko, adres i telefon - według wzoru 

określonego w pkt. 5 Regulaminu konkursów. 

d) Forma wykonania pracy - dowolna. 

e) Prace mogą być wykonane przez grupy kilkuosobowe (max. 6 członków). 

f) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie 

publikowanymi, powstałymi po 10.10.2017 r.    

 

 

Angelika Steciak – koordynator wolontariatu hospicyjnego 

Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

 

 


