
 

 

 
 

Drodzy Uczniowie i Wolontariusze! 
 

Z wielką radością i nadzieją zapraszam do włączenia się w 
 Wirtualny Marsz Nadziei - Sosnowiec 2021. 

 

Organizatorem „Wirtualnego  Marszu Nadziei Sosnowiec 2021” jest 

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu 

 

Warunkiem uczestnictwa w „Wirtualnym Marszu 

Nadziei Sosnowiec 2021” jest przygotowanie w dowolnej formie 

aranżacji „pracy” związanej z symbolem akcji „Pola Nadziei”, zrobienie 

zdjęcia a następnie przesłania do Koordynatora Wolontariatu na 

adres: t.kwiecien@hospicjum.sosnowiec.pl 

Może to być: 

a. zdjęcie z ręcznie zrobionym  lub żywym żonkilem 

b. przebranie na  żółto, pomarańczowo z napisem „Wirtualny Marsz 

Nadziei – Sosnowiec 2021” 

c. wykonanie „ramki żonkilowej” w dowolnym programie 

graficznym, ze swoim zdjęciem   

d. lub dowolna forma nawiązująca do tematyki. 
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1.Bardzo proszę, aby wszystkie prace przesłać do 14 maja, po tej dacie nadesłane prace 

mogą nie znaleźć w prezentacji.  

2. Jest możliwość pobrania nakładki na swoje zdjęcie profilowe (Pola Nadziei 

Sosnowiec 2021, jest ona z logo hospicjum).  

3. 27 maja w godzinach popołudniowych zaplanowany jest koncert online, gdzie będą 

publikowane nadesłane prace.  

 

 

WIRTUALNY MARSZ NADZIEI maj 2021 

 

REGULAMIN 

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa 

w „Wirtualnym Marszu Nadziei Sosnowiec 2021”. 

2. Organizatorem „Wirtualnego  Marszu Nadziei  Sosnowiec 2021”  jest Hospicjum 

Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu, ul. Mjr. H. Hubala – Dobrzańskiego 

13, 41-218 Sosnowiec.  

3. Koordynatorem  „Wirtualnego  Marszu Nadziei  Sosnowiec 

2021”  jest    pan   Tomasz Kwiecień  - Koordynator Wolontariatu w Hospicjum 

Sosnowieckim. 

§2. 

CEL 

Celem jest: 

1. Przygotowanie w dowolnej formie aranżacji  „pracy” związanej z symbolem akcji „Pola 

Nadziei”, zrobienie zdjęcia a następnie przesłania do Koordynatora Wolontariatu na 

adres: t.kwiecien@hospicjum.sosnowiec.pl 

2. Może to być: 

a. zdjęcie z ręcznie zrobionym  lub żywym żonkilem  

b. może to być przebranie na  żółto, pomarańczowo z napisem „Wirtualny Marsz 

Nadziei – Sosnowiec 2021” 

c. może być wykonanie „ramki żonkilowej” w dowolnym programie graficznym, ze 

swoim zdjęciem    

d. lub dowolna forma nawiązująca do tematyki. 
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§3. 

Praca/zdjęcie 

1. Zdjęcie z wykonaną pracą oraz ze sobą należy przesłać najpóźniej do 14 maja na adres 

t.kwiecien@hospicjum.sosnowiec.pl 

2. Po otrzymaniu wszystkich zdjęć zostanie stworzony kolarz. 

3. Przesłane zdjęcia będę prezentowane na stronie internetowej 

www.hospicjumsosnowiec.pl ,  na Facebook-u Hospicjum Sosnowieckiego oraz na 

kanale  YouTube  Hospicjum Sosnowieckiego 

 -podczas koncertu.  

4. Przesłane zdjęcia będą wyrazem łączności i przejściem „Symbolicznego Marszu 

Nadziei 2021”  

w dniu 27 maja 2021 roku.  Do przesłanego zdjęcia należy dodać metryczkę:  Imię i 

Nazwisko autora, nazwę placówki edukacyjnej (dodatkowo nazwę grupy przedszkolnej lub 

klasę szkoły) 

5. Spośród wszystkich nadesłanych prac przedstawiciele Hospicjum Sosnowieckiego 
wybiorą po jednej  

z każdej grupy wiekowej (Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadpodstawowa) i nagrodzą 

niespodziankami.  

§4. 

Dane osobowe 

1. Przystępując do „Wirtualnego  Marszu Nadziei  Sosnowiec 2021”  , uczestnik wyraża 

zgodę na: 

a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia „Wirtualnego  Marszu Nadziei Sosnowiec 2021”  i realizacji jego celów, na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w 

Internecie) pracy/zdjęcia uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o 

miejscowości,  

w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji „Wirtualnego  Marszu 

Nadziei  Sosnowiec 2021”  oraz działalności Organizatora. 
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