DZIEŃ CHORÓB RZADKICH 2016
Genodermatoses Network
zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt. „SZCZĘŚCIE”
Konkurs ma na celu podniesienie świadomości na temat chorób rzadkich skóry i jednocześnie pozwala
wyrazić ludziom swoje odczucia na temat tego problemu w inny sposób. Mamy nadzieję, że prace będą
wyświetlane na różnych stronach internetowych na temat chorób rzadkich. Tematem prac powinno być
"szczęście".
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fundacja Rene Touraine z siedzibą przy 1 rue Claude Vellefaux, 75010 w
Paryżu. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs trwa od 15. stycznia 2016 roku do 15. lutego 2016 r.
Udział w konkursie
W konkursie może wziąć udział każdy, bez wzglądu na narodowość i wiek. Prace zostaną podzielone na
cztery kategorie wiekowe: 3-5 lat; 6-9 lat; 10-12 lat oraz 13 lat i powyżej.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest zezwolenie rodziców.
Składanie prac
Prace należy składać:
 mailem na adres assistant@fondation-r-touraine.org (w formacie JPEG jeśli to możliwe),
 lub pocztą na adres: Fundacja René Touraine, Hopital Saint Louis, Pavillon Bazin, 1 avenue Claude
Vellefaux, 75010 Paryż - Francja
Prosimy o wpisanie swojego kontaktu (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon) na odwrocie rysunku
wysłanego pocztą lub podanie wszystkich tych danych w e-mailu.
Rysunki nadesłane pocztą nie będą podlegały zwrotowi.
Proces selekcji
Prace będzie oceniać komisja w składzie: Johann Bauer (były Przewodniczący Komitetu Naukowego
Genodermatoses Network), Christine Bodemer (Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Genodermatoses Network), Maya El-Hachem (Prezydent-Elekt Komitetu Naukowego Genodermatoses
Network) a także przedstawiciele stowarzyszeń, którzy będą partnerami konkursu w kraju pochodzenia
rysunków.
Nagrody
W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana pierwsza i druga nagroda.
Nagrody zostaną wysłane pocztą do każdego zwycięzcy.
Nagrodami będą pudełka wysokiej jakości kolorowych kredek i pasteli.
Czas trwania konkursu
 15 stycznia 2016: rozpoczęcie konkursu plastycznego
 15 lutego 2016 (do północy czasu GMT): zakończenie konkursu plastycznego
 15 marca 2016: Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie www.genodermatoses-network.org
i www.rarediseaseday.org
więcej informacji na stronie www.genodermatoses-network.org

