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Regulamin konkursu   

„Niebieskie Nutki” 

 

Cel konkursu:  

Celem konkursu jest zaznajomienie młodzieży z problemem autyzmu, wywołanie 

tematu w środowisku oraz pogłębienie wiedzy na temat tolerancji i zachowań 

ogólnoludzkich. Stymulacja kulturalna oraz wyszukiwanie talentów wokalnych 

wśród młodzieży,  pogłębienie wiedzy na temat warsztatu wokalnego oraz 

poszerzenie horyzontów wiedzy muzycznej. 

 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Hotele Polskie Dzieciom.  

Adres do korespondencji: Ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39 lok. 203, 

03-982 Warszawa, www.fundacjahpd.pl, kontakt@fundacjahpd.pl 

 

Zasięg konkursu: 

Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.  

 

Czas trwania konkursu: 

Konkurs rozpoczyna się 1 października 2016 r. – termin przysyłania prac 

konkursowych kończy się 10 grudnia 2016 r. (Komisja będzie obradować nad 

pracami w dniach 11,12,13 grudnia i tylko te prace będą oceniane, które fizycznie 

wpłyną do Fundacji przed tym terminem). 

Wyniki konkursu będą ogłoszone 14 grudnia 2016 r. na stronie internetowej  

Fundacji (www.fundacjahpd.pl) oraz na stronie fundacji na FB. 

 

Program skierowany jest do: 

Klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 

 

 

 

 

http://www.fundacjahpd.pl/
http://www.fundacjahpd.pl/
mailto:kontakt@fundacjahpd.pl
http://www.fundacjahpd.pl/


 
 
 
 
 
 

Fundacja Hotele Polskie Dzieciom 

Ul. Bora-Komorowskiego 39 lok 203, 03-982 Warszawa 

www.fundacjahpd.pl tel: 18 541 72 20 

 
  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza uczestnictwa 

i przesłanie go na adres kontakt@fundacjahpd.pl . Szkoła wysyła prace nagrane 

na nośnik elektroniczny (cd/dvd, pendrive) na podany powyżej adres 

organizatora konkursu.  

 

Zadania konkursowe: 

Zadaniem konkursowym jest nagranie piosenki przez pojedynczego wokalistę lub 

grupę uczniów / całą klasę wg własnego pomysłu, o tematyce związanej z 

autyzmem. Piosenka musi mieć charakter uwrażliwiający na problemy dzieci z 

autyzmem oraz problemy osób niepełnosprawnych. Czas trwania piosenki nie 

może być krótszy niż 2,5 min i nie dłuższy niż 4 min.  Piosenka musi być 

zaprezentowana w danej szkole dla uczniów lub uczniów i rodziców co 

potwierdzone jest na nagraniu. 

 

Nagrody: 

Nagrodą w konkursie jest 6 dniowy wyjazd (5 noclegów) do Zakopanego 

(połączony z warsztatami wokalnymi z udziałem wybitnych artystów polskiej 

estrady dla całej klasy) w roku szkolnym 2016/2017 w wyznaczonym przez 

Fundację terminie (maj 2017) z dofinansowaniem dla całej klasy. 

 

I Miejsce. 

6-dniowy pobyt dla całej klasy z zakwaterowaniem w samym centrum 

Zakopanego w Hotelu Diamond’s – Rzemieślnik dofinansowany w 50% przez 

Fundację Hotele Polskie Dzieciom.  

 

II Miejsce. 

6-dniowy pobyt dla całej klasy z zakwaterowaniem w samym centrum 

Zakopanego w Hotelu Diamond’s – Rzemieślnik dofinansowany w 40% przez 

Fundację Hotele Polskie Dzieciom.  
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III Miejsce. 

6-dniowy pobyt dla całej klasy z zakwaterowaniem w samym centrum 

Zakopanego w Hotelu Diamond’s – Rzemieślnik dofinansowany w 30% przez 

Fundację Hotele Polskie Dzieciom.  

 

Nagroda obejmuje dodatkowo: 

- wyżywienie – śniadania i obiadokolacje 

- liczne wycieczki   

- dyskoteki 

- inne atrakcje w trakcie pobytu 

 

Nagrody przyznawane są przez Radę Fundacji Hotele Polskie Dzieciom. 

 

Informacje dodatkowe: 

Koszt osobodoby – 134 zł 

Przy dofinansowaniu 50% - uczeń płaci 67 zł/osobodobę. 

Przy dofinansowaniu 40% - uczeń płaci 80 zł/osobodobę. 

Przy dofinansowaniu 30% - uczeń płaci 94 zł/osobodobę. 

Opiekun na każde 10 osób – gratis 

Dojazd do Zakopanego + ubepieczenie we własnym zakresie i na koszt własny 

uczestników. 

 

Postanowienia końcowe: 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Fundacji: www.fundacjahpd.pl 

Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie. 

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia 

wymagań przez Uczestników, o których mowa w regulaminie, wynikających z 

przyczyn niezależnych od Organizatora konkursu. Wszelkie informacje będą 

udzielane drogą mailową jako wiążące. Szkoła jest organizatorem wyjazdu w 

myśl przepisów oświatowych i odpowiada za młodzież w trakcie całej wycieczki. 

Organizator konkursu pełni rolę płatnika sponsorkiego i odpowiada za rzetelną 

realizację programu podczas wycieczki. Odebranie nagrody (dofinansowania) 
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szkoła potwierdza mailowo i tym samym zobowiązuje się do uiszczenia kwoty 

leżącej po stronie uczestników w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia 

wyników konkursu. Rezygnacja po tym terminie nie skutkuje zwotem 

wpłaconych kwot.  
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