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Załącznik nr 1 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA” 

§ 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. Termin nadsyłania prac: 20.03.2013r.   

3. Rozstrzygnięcie konkursu: 24.03.2013r.  

4. Konkurs odbywa się w dniu 24 marca  2013r. na terenie skansenu, ul. Narutowicza 64,  

09-200 Sierpc. 

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

 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem 

wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych. 

2. Cele konkursu: 

  popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych  

  pogłębianie więzi z regionem Mazowsza 

  pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 

materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia.  

  rozwijanie kreatywności  

  pogłębianie umiejętności plastycznych w dziedzinie papieroplastyki 

  pobudzanie aktywności twórczej. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych, twórców 

nieprofesjonalnych. 
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§ 4 

Warunki udziału 

 

1 Akceptacja Regulaminu Konkursu 

2 Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnej z Regulaminem (ze względów 

technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 3 m) 

3 Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje: 

  Imię i nazwisko, adres, numer telefonu (praca indywidualna) 

  Nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko Wykonawcy lub klasa(praca indywidualna 

lub zespołowa) 

  Pełna nazwa stowarzyszenia, koła, adres, numer telefonu (praca zespołowa) 

  Imię i nazwisko opiekuna (praca zespołowa i indywidualna) 

  Określenie regionu, z którego pochodzi wzorzec palmy (np. palma z okolic Płocka; palma 

wileńska, itp.) 

4 Dostarczenie palmy w terminie do 20 marca 2013 r. do godz. 15.30 do działu 

upowszechniania i promocji MWM w Sierpcu (skansen, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, 

budynek „G”) 

 

§ 5 

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród 

1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Dyrektora MWM w Sierpcu. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace 

zawierające elementy niezgodne z regulaminem (wszelkie elementy z tworzyw sztucznych). 

Pozostałe prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w dniu 24 marca 2013 r. 

podczas obchodów „Niedzieli Palmowej  w skansenie”. 

2. Prace oceniane będą w 2 kategoriach: zespołowej oraz indywidualnej 

3. Oceny prac dokonają zwiedzający w dniu 24 marca 2013 r., w godz.: 9.00 - 13.30, poprzez 

wypełnienie kuponów dostępnych w kasach muzeum. Komisja Konkursowa dokona 

przeliczenia głosów. Prace, które otrzymają największą ilość głosów, zostaną nagrodzone. 

4. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy miejsca (od I do III) oraz jedno wyróżnienie. 

5. Ponadto, w dniu 24 marca 2013 r. Komisja Konkursowa wybierze jedną tradycyjną palmę 

mazowiecką, która otrzyma Nagrodę Specjalną (Nagroda Dyrektora MWM w Sierpcu).  

Przy wyborze tradycyjnej palmy mazowieckiej Komisja zastosuje następujące kryteria oceny: 
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  dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych 

  estetyka wykonania   

  walory artystyczne pracy 

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz  nagrody pieniężne w wysokości: 

a. kategoria indywidualna: 

 I miejsce     – 200 zł 

 II miejsce    – 150 zł 

 III miejsce  – 100 zł 

b. kategoria zespołowa: 

 I miejsce     – 200 zł 

 II miejsce   – 150 zł 

 III miejsce  – 100 zł 

c. Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 300 zł. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 24 marca 

2013r. po Mszy św. ok. godz. 15.00 w MWM w Sierpcu (skansen) w amfiteatrze. Laureaci 

konkursu nieobecni w dniu 24 marca 2013 r. o jego wynikach zostaną poinformowani 

listownie bądź telefonicznie. 

2. Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście oraz dokonania potwierdzenia 

odbioru nagrody.  

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do 

wiadomości na stronie www.mwmskansen.pl w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia 

konkursu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

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

rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w 
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wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

2. Prace będzie można odebrać w terminie od 26 marca.2013 r. do 5 kwietnia 2013 r. w godz. 

8.00-15.00 w dziale upowszechniania i promocji MWM w Sierpcu (skansen, ul. Narutowicza 

64, 09-200 Sierpc, budynek „G”). 

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 

internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu. 

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

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu. 

. 

 

 


