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1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo ADHD. 

2. W konkursie udział biorą Uczestnicy, którzy do dnia 15 sierpnia 2007 r. nadeślą prace 

konkursowe na adres siedziby Organizatora. Decyduje data stempla pocztowego.  

3. Konkurs adresowany jest do osób, które same zmagają się z ADHD lub teŜ osób, które 

je w tych zmaganiach wspierają - rodziny, przyjaciół, środowiska. 

4. Uczestnicy podzieleni są na 3 kategorie wiekowe: do 13 lat, 14 – 17 lat, powyŜej 17 lat. 

5. Tematyka prac konkursowych powinna nawiązywać do hasła konkursu „Dar – cięŜar” i 

słuŜyć zrozumieniu ADHD jako daru, cięŜaru, czy teŜ swoistego połączenia tych 

aspektów nadpobudliwości.  

6. Prace nadsyłane są na koszt Uczestników. 

7. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach: 

• prace plastyczne i fotograficzne, 

• krótkie utwory prozatorskie. 

8. W kaŜdej z kategorii uczestnik moŜe nadesłać maksymalnie następującą ilość prac: 

• prace plastyczne i fotograficzne – 2 prace, 

• krótkie utwory prozatorskie – jeden tekst, maksymalnie 2 strony A4, przyjmując, 

iŜ tekst pisany będzie komputerowo, czcionką Times New Roman 12 punktów, 

odstęp między wierszami – 1 linia, a marginesy strony będą wynosić 2 cm. 

9. Uczestnicy mogą nadesłać prace do jednej lub dwóch kategorii. 

10.Prace powinny być zatytułowane – w przypadku prac plastycznych na odwrocie, w 

przypadku prozatorskich – na początku pracy oraz podpisane imieniem i nazwiskiem, 

bądź pseudonimem. 

11.Wraz z nadsyłanymi pracami Uczestnicy mają obowiązek nadesłać wypełnioną kartę 

zgłoszeniową, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 

12.Uczestnicy mogą występować w konkursie pod imieniem i nazwiskiem, lub teŜ pod 

pseudonimem, pozostawiając imię i nazwisko jedynie do wiadomości Organizatora. 
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Organizator zastrzega sobie prawo do Ŝądania zmiany pseudonimu Uczestnika, jeśli 

miałby on charakter wulgarny, rasistowski, obsceniczny lub teŜ w inny sposób godził w 

powszechnie przyjęte dobre obyczaje. 

13.Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie ich prac do promocji działań Organizatora, w 

szczególności druk fragmentów lub całości w albumach, materiałach informacyjnych 

itp., dołączanie ich kopii do wszelkich materiałów dokumentujących i przedstawiających 

działalność Organizatora. Uczestnicy nie będą z tego tytułu domagać się wynagrodzeń, 

ani innych korzyści. Uczestnicy będą podpisani jako autorzy tych prac, zgodnie z wolą 

zawartą przy zgłaszaniu się do konkursu – imieniem i nazwiskiem, bądź teŜ 

pseudonimem oraz wiekiem uczestnika. 

14.Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatora. Mogą zostać zwrócone 

Uczestnikom na ich koszt, po wykonaniu przez Organizatora kopii w celach 

archiwizacyjnych. 

15.Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Od oceny Jury nie 

przysługuje odwołanie. 

16.W kaŜdej kategorii prac i w kaŜdej grupie wiekowej zostaną przyznane następujące 

nagrody: I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda. Jury zastrzega sobie moŜliwość 

przyznania wyróŜnień oraz nie przyznania nagrody w przypadku, gdy poziom prac nie 

upowaŜnia do przyznania danej nagrody. 

17.Prace zostaną ocenione najpóźniej do 20 sierpnia 2007 r. W szczególnych wypadkach 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłuŜenia tego terminu. 

18.Wyłonieni zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani niezwłocznie o jego wynikach, 

wyniki te zostaną takŜe opublikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa 

ADHD. 

19.Uroczyste rozdanie nagród i wyróŜnień odbędzie się 8 września 2007 r. na Rynku 

Głównym w Krakowie. 

20.Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji niniejszego Regulaminu. 

 

 


