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Regulamin konkursu plastycznego 

 „Barwy natury, barwy wsi” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, z siedzibą 

ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, tel./fax 24 275-28-83, 24 275-58-20. 

2. Konkurs odbywa się w dniu 1 czerwca 2012 r. na terenie skansenu, ul. Narutowicza 64,  

09-200 Sierpc. 

3. Wstęp na teren skansenu jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką rysunku przedstawiającej:  

 pejzaż - wybrany fragment ekspozycji (np. park dworski, ogródek kwiatowy, warzywnik, 

pole, zagroda w otoczeniu roślinności, droga przez wieś, fragment lasu grądowego,  itp). 

 martwa natura - pojedynczy element ekspozycji przyrodniczej (krzew, kwiat, drzewo, 

warzywo, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem detali budowy i barw.  

2. Praca musi być wykonana na papierze formatu  A3 techniką rysunku za pomocą kredek lub pasteli. 

3. Cele konkursu: 

 Poznanie ekspozycji historyczno - przyrodniczej prezentowanej w Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu 

 Uświadomienie znaczącej roli przyrody w wiernym odtworzeniu pejzażu mazowieckiej wsi 

z końca XIX i początku XX w.  oraz potrzebie jej ochrony 

 Odkrywanie bogactwa barw pejzażu dawnej mazowieckiej wsi  

 Rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez poznanie i stosowanie technik rysunku 

 Pogłębianie więzi z regionem Mazowsza 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6 – 13 lat (uczniów kl. 0-VI szkoły podstawowej lub 

członków kół, stowarzyszeń plastycznych) regionu Mazowsza. 

§ 4 

Warunki udziału 

1. Akceptacja Regulaminu Konkursu 
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2. Zgłoszenie do siedziby Organizatora liczby osób biorących udział w konkursie najpóźniej 

do dnia 25.05.2012r., (nazwa i adres szkoły/koła/stowarzyszenia, klasa/wiek uczestników, 

liczba uczestników, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy opiekuna). 

3. Obecność zgłoszonych uczestników na terenie skansenu w dniu 01.06.2012 r. punktualnie 

o godz.: 9.00. 

4. Wykonanie jednej pracy plastycznej na papierze formatu A3, w określonym czasie 

i z wykorzystaniem materiałów plastycznych zapewnionych przez Organizatora.  

5. Opatrzenie pracy opisem zawierającym: 

 Tytuł konkursu 

 Tytuł pracy (określenie co praca przedstawia) 

 Pełne imię i nazwisko autora  

 Miejsce zamieszkania autora (dokładny adres) 

 Nazwę i adres szkoły/koła/stowarzyszenia, klasę/wiek autora 

 Imię i nazwisko opiekuna  

 Numer telefonu szkoły/kola/stowarzyszenia lub opiekuna 

6. Przekazanie w wyznaczonym czasie (w dniu konkursu) wykonanej pracy Koordynatorowi 

konkursu w celu dokonania oceny prac przez Komisje Konkursową i wyłonienia finalistów. 

§ 5 

Termin i miejsce konkursu 

1. Termin konkursu: 1 czerwca 2012r. 

2. Miejsce konkursu: skansen, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc 

3. Godzina rozpoczęcia konkursu: 9.30 

4. Czas wykonania pracy plastycznej pod kierunkiem instruktora: 180 min. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród ok. godz.: 15.00 

§ 6 

Przebieg konkursu 

1. Opiekunowie/wychowawcy deklarują udział swoich uczniów/wychowanków w konkursie poprzez 

dokonanie zgłoszenia telefonicznie lub e-mail do siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 

25.05.2012r. Zgłoszenia  przyjmuje sekretariat MWM (tel./fax 24 275-28-83, 24 275-58-20, e-mail: 

skansen@mwmskansen.pl).. 

2. Uczestnicy w zgłoszonej liczbie stawiają się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (skansen, ul. 

Narutowicza 64) w dniu 01.06.2012r., punktualnie o godz.: 9.00, przed budynkiem A (od ul. 

Narutowicza) 

3. Uczestnicy zostają podzieleni na grupy, które Koordynatorzy prowadzą w wyznaczone miejsce na 

terenie ekspozycji i zaopatrują w materiały plastyczne. 
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4. Na miejscu instruktorzy malarstwa w formie warsztatów zapoznają uczestników z technikami 

plastycznymi pejzażu i martwej natury 

5. Uczestnicy w czasie 180 minut wykonują jedną pracę plastyczną pod kierunkiem instruktora. 

6. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie pracy Koordynatorzy zbierają od uczestników 

prace i przekazują Komisji Konkursowej w celu dokonania ich oceny i wyłonienia finalistów 

7. Prace winny zostać wykonane samodzielnie przez uczestnika. 

8. Prace wykonane przez kilka osób lub przy pomocy innych osób nie będą oceniane.  

9. Prace niezgodne Regulaminem nie będą oceniane. 

§ 7 

Nagrody 

1. Komisja Konkursowa oceni prace w  następujących kategoriach:  

a. pejzaż (wybrany fragment ekspozycji) 

 wiek: 6 - 7 lat 

 wiek: 8 - 10 lat 

 wiek : 11 – 13 lat 

 martwa natura (pojedynczy element ekspozycji przyrodniczej) 

 wiek: 6 - 7 lat 

 wiek: 8 - 10 lat 

 wiek : 11 – 13 lat 

2. Komisja oceni prace według następujących kryteriów: 

 Wierność odtworzenia fragmentu ekspozycji (pejzaż)  

 Wierność odtworzenia detali i barw (martwa natura) 

 Estetyka wykonania pracy 

 Walory artystyczne pracy 

3. W każdej kategorii Komisja przyzna 3 miejsca (od I do III) i dwa wyróżnienia (łącznie 30 

nagród) 

4. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz  atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

5. W przypadku braku możliwości przyznania nagród w kategoriach, o których mowa w pkt.1 

niniejszego paragrafu, Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród 

w pozostałych kategoriach. 

6. Koszty podatku dochodowego od nagród pokrywa Organizator. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
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§ 8 

Ogłoszenie wyników 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 01.06. 2012r. na terenie MWM 

w Sierpcu (skansen, polana - ognisko), ok. godz.: 15.00. 

2. Finalista jest zobowiązany do odbioru nagrody osobiście oraz złożenia deklaracji potwierdzającej 

odbiór nagrody.  

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a lista osób nagrodzonych zostanie 

opublikowana na stronie www.mwmskansen.pl.   

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora.  

2. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. 

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;  

umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie  

Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu 

4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji 

5. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.mwmskansen.pl.    

 

 

 

 

 

Komisja Konkursowa: 

1. Bogusława Trojanowska – Przewodnicząca Komisji ………………………………… 

2. Joanna Szewczykowska – Sekretarz Komisji …………………………………………. 

3. Robert Rumiński  – Członek Komisji  …………………………………………………. 

4. Dariusz Krześniak  – Członek Komisji ……………………………..…………………. 

 

 

Akceptacja: 

http://www.mwmskansen.pl/
http://www.mwmskansen.pl/

