
1 
 

 
 
 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W WARNINIE 
oraz 

ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH FILIA KOSZALIN  
 

OGŁASZA KONKURS AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ 
 

„JESTEŚMY PO TO, BY BYĆ RAZEM” 
 

 
Kto wpadł na pomysł? 
 
Agnieszka Szeląg - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warninie, który 
od 15 lat towarzyszy w podróży przez świat dzieciom i młodzieży potrzebującej szczególnej troski, 
uwagi, opieki i zrozumienia.  Wolontariusz w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci 
 i Dorosłych Filia Koszalin.   
 
Dla kogo? 
 
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z  wieloraką niepełnosprawnością. 
 
Po co? 
 

 By pokazać, że dzieci i młodzież z wieloraką niepełnosprawnością  też potrafi być twórcze. 

 By ukazywać i promować ich działania. 

 By uwrażliwiać społeczeństwo na potrzeby osób niepełnosprawnych, bo One również chcą 
odnosić sukcesy. 

 By ukazać  rolę osoby towarzyszącej tj. terapeuty, nauczyciela, wolontariusza, rodzica, 
rodzeństwa i innych osób, które uczestniczą w ich życiu.  
 
Naszą rolą w tym konkursie jest stworzenie takich warunków aby uczestnik mógł dzięki 
odpowiedniej aktywizacji i wsparciu wykonać pracę – „swoje dzieło”.   

 
Co należy wykonać? 
 

 Pracę plastyczną. Dowolną techniką: bazgranie, ciapanie,  bryzganie, malowanie, 
wydzieranie, naklejanie, posypywanie i wszystko co przyjdzie Wam ciekawego do głowy. 

 Do wykonania pracy można używać wszelkiego rodzaju materiałów począwszy od farbek, 
kredek po materiały sypkie. 

 Pracę należy wykonać na papierze typu brystol w formacie A3 lub A1.  

 By uwiecznić radosną twórczość zróbcie sobie zdjęcie i oczywiście wraz z pracą prześlijcie 
 do nas.  

 
Gdzie wysłać? 
 
  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Warnino 29, 
  76-039 Biesiekierz z dopiskiem „Jesteśmy po to by być razem” 
 
Do kiedy ? 
 
Prace należy przesyłać do 17 maja 2015 roku. 
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Gdzie będzie można  je zobaczyć? 
 
Wszystkie prace wraz ze zdjęciami uczestników będą stanowiły wystawę pt. „Jesteśmy po to by być 
razem” na Pikniku z okazji Dnia Dziecka - 30 maja 2015roku  przy Amfiteatrze w Koszalinie. 
Impreza organizowana jest przez Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.   
 
Nagrody i wyróżnienia oraz  dyplomy dla wszystkich uczestników zostaną wręczone na Pikniku. 
 
Gdzie i kiedy  dowiecie się o wynikach? 
 
Ogłoszenie wyników nastąpi   dnia 20 maja 2015 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
i opublikowane na portalu Facebook Zachodniopomorskie Hospicjum dla  Dzieci i Dorosłych Koszalin 
lub na stronie www.soswwarnino.powiat.koszalin.pl   
 
Co ważnego jeszcze? 
 
Praca musi posiadać metryczkę, umieszczoną na odwrocie pracy: 

 Imię, nazwisko, wiek autora pracy. 

 Nazwę i adres  placówki lub miejsca zamieszkania. 

 E-mail. 

 Imię i nazwisko opiekuna. 

 Telefon komórkowy. 

 Zgodę na przetwarzanie danych i ukazywanie wizerunku (załącznik). 

  Wspólne zdjęcie w formacie A5. 

 Prace stają się własnością organizatora. 

 Telefon kontaktowy 660 885 475, praca 94 3180391 Agnieszka Szeląg. 
 
 

ŻYCZYMY WSPANIAŁEJ I TWÓRCZEJ ZABAWY. 
 CZEKAMY NA JEJ EFEKTY. 

Organizatorzy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswwarnino.powiat.koszalin.pl/

