Konkurs PTHip na najlepszą pracę poświęconą hipoterapii
Zarząd Główny PTHip raz do roku przyznaje nagrodę za najlepszą pracę o tematyce hipoterapeutycznej. Zapraszamy do udziału w konkursie „Hipoterapia jako
ukierunkowane i wieloprofilowe działanie terapeutyczne”

Regulamin konkursu
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę poświęcona hipoterapii
(zwanego dalej "Konkursem") jest Polskie Towarzystwo
Hipoterapeutyczne.
2. Konkurs jest integralną częścią misji Towarzystwa popierania i
upowszechniania hipoterapii w Polsce.
3. Konkurs ma za zadanie zachęcanie potencjalnych autorów do
podejmowania tematyki hipoterapeutycznej. Efektem konkursu powinno
być powstawanie zarówno naukowych jak i popularyzatorskich.
4. Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 września każdego roku (o przyjęciu
prac decyduje data stempla pocztowego).
II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży akademickiej, absolwentów szkół
wyższych, pracujących hipoterapeutów, osób korzystających z zajęć
hipoterapii i ich rodzin.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie
publikowanymi.
3. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna mogą to być prace
magisterskie, licencjackie, artykuły, reportaże, opowiadania, eseje i inne.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie 1egzemplarza
maszynopisu oraz tej samej pracy na nośniku elektronicznym, a także
noty o autorze (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego)
na adres biura ZG PTHip.
5. W Konkursie biorą udział tylko prace napisane w języku polskim.
6. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik
Konkursu.
7. Organizator nie zwraca prac uczestnikom Konkursu.

III. Wyłanianie laureata Konkursu
1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury wyznaczone przez ZG
PTHip.
2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do
dnia 15 października każdego roku.
3. Nagroda w konkursie wynosi 1.000, zł i może być dzielona, ale nie
więcej niż pomiędzy dwóch uczestników Konkursu.
4. Pula nagród może zostać poszerzona przez indywidualnych fundatorów.
5. Przewiduje się przyznawanie wyróżnień dla wyróżniających się prac,
które nie zdobyły nagrody w konkursie.
6. Finał konkursu i wręczenie nagród odbywa się w trakcie dorocznej
konferencji hiporterapeutycznej organizowanej pod patronatem PTHip
każdego roku na przełomie października i listopada.
IV. Postanowienia końcowe
1. Nadsyłanie pracy na konkurs jest jednoczesnym wyrażeniem zgody autora
na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora w Przeglądzie
Hipoterapeutycznym czasopiśmie będącym organem PTHip.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w
celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Prace należy przesyłać na adres:
Biuro ZG Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100
biuro@pthip.org.pl
Jury Konkursu: mgr Barbara Gąsiorowska dr Maria Należyty, dr Irena Solecka,
mgr Anna Strumińska.

Laureaci Konkursu
1. Górska Joanna „Hipoterapia a słownik bierny dzieci upośledzonych
umysłowo”. Prom. Danuta Emiluta-Rozya, Warszawa, WSPS, 1998, nagroda
PTHip w 1999 r.
2. Pyrka Małgorzata „Próba analizy wzajemnych relacji między koniem a
jeźdźcem w czasie zajęć hipoterapeutycznych”. Prom. Jacek Łojek, Warszawa,
SGGW, 2002, nagroda PTHip w 2005 r.
3. Witkowska Martyna „Wieloaspektowa ocena wpływu hipoterapii na poziom
sprawności motorycznej dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej,
autystycznej i z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Prom. Paweł
Targosiński, Warszawa, AWF, 2005, nagroda PTHip w 2006 r.
4. Sawaryn Daria ”Wpływ hipoterapii na zmiany wybranych funkcji
motorycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Akademia
Wychowania Fizycznego, Wrocław, 2006, nagroda PTHip w 2007 r.
5. Kurycka Edyta „Szkolenie koni do hipoterapii w oparciu o projekt Polskiego
Towarzystwa Hipoterapeutycznego i Fundacji Heifer Project International”
Prom. Sylwester Oleksiak, SGGW, 2008, nagroda PTHip w 2008 r.
6. Rosińska Anna „Postrzeganie sytuacji terapeutycznej przez dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć hipoterapii”. Prom. Alicja
Paszkiewicz. Warszawa, WUM, 2009, nagroda PTHip w 2009 r.
7. Sile Paulina „Hipoterapia jako metoda usprawniania pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym”. Prom. Alicja Paszkiewicz. Warszawa, WUM,
2009, nagroda PTHip w 2009 r.
8. Misiewicz Justyna „Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością
hipoterapia – charakterystyka grupy zawodowej”, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, promotor dr Alicja
Paszkiewicz, Warszawa 2010, nagroda PTHip w 2010 r.
9. Aleksandra Kardyś „Terapeutyczne oddziaływanie hipoterapii na dzieci
upośledzone fizycznie i umysłowo w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
w Pniu”, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział
Zarządzania i Turystyki, promotor dr Wiesław Wojtanowski, Tarnów 2010,
nagroda PTHip w 2010 r.

