
              
 
 
 

Regulamin I edycji konkursu „Zawsze wybieraj życie” 

 

Organizatorem konkursu „Zawsze wybieraj życie” jest Polskie Towarzystwo Suicydologiczne 

(zwane dalej PTS). 

Konkurs realizowany jest przy wsparciu Fundacji Zobacz… JESTEM, organizatora kampanii 

społecznej Zobacz… ZNIKAM. 

1. Konkurs trwa od 1.09. 2016 do 30.09.2016 r. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawiadomienie PTS poprzez 

wypełnienie i wysłanie za pośrednictwem poczty e-mail formularza zgłoszeniowego  

(załącznik) o przystąpieniu do konkursu do dnia 10 września 2016 r. 

3. Temat konkursu brzmi „Jak można pomóc osobie z myślami samobójczymi?”. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy  

na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższym. 

5. Przygotowane prace konkursowe w wersji tradycyjnej lub elektronicznej należy 

przesłać na adres pocztowy: ul Zakładowa 14/16, 04-683 Warszawa z dopiskiem 

„KONKURS PTS”  lub e-mailowy pts@suicydologia.org. Zakończenie przyjmowania 

prac konkursowych nastąpi 30 września 2016 r.  Decyduje data stempla pocztowego 

lub wysłania wiadomości e-mail. 

6. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach PTS.  

W wyjątkowych sytuacjach PTS może odstąpić od tego postanowienia. 

7. Na pracach należy umieścić informacje o autorze: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. Prace bez informacji o autorze będą pomijane. 

8. Uczestnicy konkursu wybierają jedną z poniższych form: 

a) literacką (np. referat, artykuł, esej, projekt warsztatów)  

b) multimedialną (np. zdjęcia, filmik, prezentacja) 

c) prace plastyczne (np. ulotka, plakat, obraz) 



10.  Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne. Nagrodami głównymi w konkursie są trzy 

książki autorstwa profesora Brunona Hołysta pt. „Suicydologia” z roku 2012 (wydanie 

najnowsze). 

11.  Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 listopada 2016 r. 

12.  Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem Uczestnika, że nie 

narusza ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację jego pracy. 

13. Prace finałowe opublikowane zostaną na stronie suicydologia.org oraz stronie 

internetowej kampanii Zobacz… ZNIKAM. 

14. W związku z dużym zaangażowaniem członków Polskiego Towarzystwa 

Suicydologicznego w prace nad Narodowym Programem Zapobiegania Samobójstwom 

informujemy, że najlepsze pomysły zawarte w nadesłanych pracach Uczestników konkursu 

zostaną przedstawione podczas rozmów w Ministerstwie Zdrowia. 

 

                                                                                                                Organizatorzy konkursu 

 


