Hospicjum św. Franciszka Katowice
ul. Sienkiewicza 36
40-031 Katowice
Zgłoszenie udziału w programie Pola Nadziei 2017/2018
Potwierdzam

udział

placówki

(pełna

nazwa)

..................................................................................................................................
ul. ......................................................... nr ............ , kod pocztowy ........-........,
miejscowość ..................................................,
e-mail placówki ......................................................................
w programie Pola Nadziei 2017/2018 realizowanym na rzecz Hospicjum św.
Franciszka w Katowicach.
Osobą

do

kontaktu

–

koordynator

/imię

i

nazwisko/

:

………………………..................................................................................................
tel. kom. …………………………………………..................................................,
e-mail..............................................................................................................

PROGRAM AKCJI POLA NADZIEI:
 Sadzenie żonkili jesień (Hospicjum dostarczy cebulki żonkili oraz tabliczki
informacyjne).
 Organizacja Żółtego Dnia w szkole- warsztaty o wolontariacie i hospicjum,
kwesty, konkursy (wyniki ogłoszone zostaną wiosną 2018 roku).
 Żółty Marsz Nadziei – maj 2018.
 Finał Akcji Pola Nadziei – PIKNIK RODZINNY – przełom maja i czerwca
2018.
 Dodatkowe wydarzenia i projekt powstałe w ciągu danej edycji akcji
(np. Gala wolontariatu, wydarzenia związane z obchodem świąt).

.......................................
pieczęć i podpis Dyrekcji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Hospicjum św.Franciszka siedzibą w Katowicach w celach informacyjnych,
edukacyjnych i promocyjnych obejmujące między innymi przesyłanie informacji
drogą mailową lub telefoniczną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania moich
danych osobowych oraz o przysługującym prawie dostępu do treści moich
danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania, jak również o prawie i
konsekwencjach

wniesienia

w

każdym

czasie

sprzeciwu

wobec

ich

przetwarzania.

..........................................................
Data i czytelny podpis Dyrekcji

R E G U L A M I N A K C J I POLA NADZIEI
IV edycja akcji Pola Nadziei organizowana przez Hospicjum św.Franciszka
trwa od 1 października 2017 r. do czerwca 2018 r.
W akcji Pola Nadziei mogą brać udział placówki edukacyjne i wychowawcze.
Warunkiem uczestniczenia w akcji Pola Nadziei jest przesłanie podpisanego
formularza uczestnictwa do 15 października 2017 r.
Do 31 października 2017 r. na stronie http://www.hospicjumkatowice.pl/polanadziei.html zostanie zamieszczona lista uczestników.
Placówki mogą włączyć się w działania Pól Nadziei w następujący sposób
(propozycje):
 Sadzenie żonkili (jesień) i ich zbieranie lub wykonywanie z innych materiałów

(papier, bibuła itp.).
 Zorganiozwanie w swojej placówce Źółtego Dnia.
 Organizowanie

kiermaszy okolicznościowych (np. Bożonarodzeniowy,

wielkanocny) w placówce po uprzedniej zgodzie Dyrekcji.
 Aktywizowanie społeczności lokalnej i szerzenie idei hospicyjnej – festyny

osiedlowe, przy parafiach,

 Udział w Żółtym Marszu Nadziei, Pikniku Rodzinnym Pola Nadziei, biegu na

orientację
 Udział w konkursach ogłaszanych przez hospicjum św.Franciszka
 Inne (może mają Państwo inne propozycję/ nowe pomysły. My pomożemy w

ich realizacji)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..........................................................................................................................
Śledzenie strony http://www.hospicjumkatowice.pl/pola-nadziei.html na której
pojawiać się będą wszelkie informacje, aktualności związane z akcją.
Hospicjum udostępnia placówkom:
- cebulki, tablice potrzebne do sadzenia żonkili,
- puszki do kwest na rzecz hospicjum,
- identyfikatory, koszulki, ulotki,
Placówka proszona jest o zwrot zaplombowanych puszek, identyfikatorów i
koszulek najpóźniej do 5.06.2018 roku. Hospicjum prześle dokument
potwierdzający kwotę zbiórki najpóźniej w ciągu tygodni od rozliczenia się z
materiałów.
Koordynator szkolny proszony jest o pozostanie w kontakcie mailowym z
hospicjum przez cały czas trwania akcji Pola Nadziei. Koordynowanie akcji w
swojej placówce oraz ustalnie z koordyantorem akcji Pola Nadziej w jakich
aktywnościach placówka będzie brała udział.
Po podsumowaniu akcji ( koniec czerwca 2018 r.) każda placówka, która jest
na liście uczestników otrzyma od naszego hospicjum dyplom i list z
podziękowaniami i podsumowaniem akcji.
Pytania prosimy kierować na adres koordynatorki akcji Aleksandra Rudnik,
500-757-907, polanadziei@hospicjumkatowice.pl.

