
Konkurs „Usłyszałem świat od nowa – moja historia powrotu do krainy dźwięków” 
 

Organizator 
Organizatorem Konkursu „Usłyszałem świat od nowa – moja historia powrotu do krainy 
dźwięków” zwanego dalej „Konkursem” jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowe 
Centrum Słuchu, ul. Mochnackiego 10, Warszawa zwany dalej „Organizatorem”. 
Z okazji 15 rocznicy przeprowadzenia przez prof. Henryka Skarżyńskiego pierwszej  
w świecie operacji przywracającej słuch pacjentowi z częściową głuchotą oraz 25 rocznicy 
pierwszej w Polsce operacji wszczepienia niesłyszącemu dziecku implantu ślimakowego 
Organizator gromadzi wspomnienia pacjentów, którzy dzięki implantowi odzyskali słuch. 
 

 
Data i czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpocznie się 3 lutego 2017 r. i potrwa do 31 marca 2017 r.  
 

Cele Konkursu 
1. Dzielenie się ze światem wiedzą, doświadczeniem, odczuciami jak wygląda świat po 

powrocie do krainy dźwięków.   

2. Konsolidacja środowiska osób z problemami ze słuchem.  

 
Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu 
korzystających z implantów słuchowych. 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.  

3. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem kontaktowym.   
4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie przedstawienie swoich wspomnień w dowolnej 

formie graficznej lub tekstowej. W przypadku prac tekstowych prace mogą być 
napisane w języku polskim. Praca tekstowa zgłoszona na Konkurs nie może przekraczać 
1strony znormalizowanego maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy 

5. Prace/wspomnienia Uczestników przyjmowane są: 
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@ifps.org.pl  
• w formie tradycyjnego pliku tekstowego przesłanego poczta tradycyjną na adres: 

Światowe Centrum Słuchu ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn z dopiskiem 
„Konkurs” 

• w dowolnej formie graficznej i/lub tekstowej . 
6. Ostateczny termin składania prac: 31 marca 2017 r.  

 
 

Przebieg Konkursu 
1. Konkurs jest jednoetapowy. 
2. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do Konkursu 

Uczestników. 
3. Formy wspomnień będą oceniane w dwóch kategoriach: tekstowa i graficzna. 
4. Wyboru dokona kolegium redakcyjne dwumiesięcznika dla osób z problemami słuchu 

i mowy „Słyszę”. 

mailto:konkurs@ifps.org.pl


5. Wybrane zostanie 10  najciekawszych prac/ wspomnień.  
 

 
Nagrody 

Autorzy wybranych prac otrzymają darmową roczną prenumeratę dwumiesięcznika „Słyszę” 
oraz jednorazowo zestaw publikacji/wydawnictw i naukowych IFPS. Wybrane 
prace/wspomnienia zostaną wydrukowane w jubileuszowych publikacjach IFPS, w nowych 
wydaniach dwumiesięcznika Słyszę, oraz będę wykorzystywane w innych publikacjach 
naukowych IFPS.  

 
Postanowienia organizacyjne 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  wykorzystanie przesłanych materiałów w 
jubileuszowych publikacjach IFPS, w nowych wydaniach dwumiesięcznika Słyszę,  w 
innych publikacjach naukowych IFPS oraz do celów marketingowych i promocji IFPS.  

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania wybranych tekstów oraz redagowania ich 
przed drukiem.  

3. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.). 

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 
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