KONKURS
Żonkilowa poduszeczka dla chorego
Przytulna i mięciutka, w którą można się wtulić gdy jest
smutno, gdy chce się odpocząć – taka powinna być
żonkilowa poduszeczka. W ramach 21 akcji Pola Nadziei
zapraszamy dzieci i młodzież do wykonania jasieczków dla
pacjentów, aby stworzyć im na oddziale namiastkę
domowej atmosfery. Poduszeczki powinny mieć wymiary
ok 40/40 cm, kolorystykę Pól Nadziei i motyw żonkilowy.
Na prace czekamy do 10 maja br.

1. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:
dane twórcy, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna.
2. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy.
3. Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum św. Łazarza na ul.
Fatimską 17. Na kopercie prosimy dopisać nazwę konkursu i hasło „Pola Nadziei 2018”.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie rozumiane jako oświadczenie uczestnika, iż
przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz
opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach
internetowych Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, a także zgadza
się na ich nieodpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych Towarzystwa.

KONKURS
Wiersz z nadzieją w temacie
O nadziei napisano już wiele, ale jesteśmy przekonani,
że ten tak bliski naszym sercom temat kryje w sobie
nieprzebrane bogactwo, z którego można czerpać.
Zapraszamy młodych literatów do spróbowania swoich sił
w pisaniu poezji o nadziei. Na wiersze, ody, limeryki, teksty
piosenek i inne małe formy literackie czekamy do 10 maja
br.

1. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:
dane twórcy, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna.
2. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy.
3. Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum św. Łazarza na ul.
Fatimską 17. Na kopercie prosimy dopisać nazwę konkursu i hasło „Pola Nadziei 2018”.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie rozumiane jako oświadczenie uczestnika, iż
przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz
opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach
internetowych Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, a także zgadza
się na ich nieodpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych Towarzystwa.

KONKURS
Narysuję coś miłego dla chorego
Konkurs plastyczny dla najmłodszych (dzieci z przedszkoli
i klas 1-3 szkół podstawowych). Dziecięce rysunki, wesołe
i kolorowe sprawiają dużo radości naszym chorym,
są dowodem na to, że ktoś o nich pamięta. Bardzo prosimy
milusińskich o narysowanie lub namalowanie obrazka
o dowolnym temacie, może chcecie podzielić się jakąś miłą
chwilą ze swojego życia, pokazać piękny krajobraz, a może
ulubione zwierzątko? Ważne żeby temat był
przedstawiony kolorowo i optymistycznie. Format pracy
do A4. Na obrazki czekamy do 10 maja br.

1. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje:
dane twórcy, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna.
2. Przekazanych prac konkursowych nie zwracamy.
3. Prace konkursowe prosimy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Hospicjum św. Łazarza na ul.
Fatimską 17. Na kopercie prosimy dopisać nazwę konkursu i hasło „Pola Nadziei 2018”.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie rozumiane jako oświadczenie uczestnika, iż
przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża
zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz
opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach
internetowych Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, a także zgadza
się na ich nieodpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych Towarzystwa.

