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Regulamin Konkursu  

pt. „Szopka Betlejemska. Małe dzieło sztuki.”  

 

§ 1  

Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibą przy ul. Narutowicza 64, 

09-200 Sierpc. 

2. Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2018r. (liczy się data wpłynięcia pracy do siedziby 

Organizatora). 

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 grudnia 2018r. 

 

§ 2  

Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej w 

jednej z dwóch kategorii: 

a. wiek: 6–10 lat 

b. wiek: 11–15 lat 

2. Szopka może być wykonana z materiałów mieszanych: naturalnych oraz wtórnych takich jak:  

drewno, rośliny suszone (z wyjątkiem gatunków objętych ochroną), produkty spożywcze 

pochodzenia roślinnego, plastelina, glina, masa solna, włókna naturalne i sztuczne, plastik, metal, 

karton, makulatura, szkło, korek, guma, folia, folia aluminiowa, styropian, płyty CD, wata, włókna 

sztuczne, beton. 

3. Szopka nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 50 cm x 50 cm. 

4. Szopka nie może być podświetlana. 

 

§ 3  

Cele konkursu 

• Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji wykonywania szopek betlejemskich, 

• Rozwijanie wyobraźni twórczej, 

• Pogłębianie więzi z regionem Mazowsza, 

• Poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia szopki w obrzędowości ludowej; materiałów i 

technik jej wykonania oraz form zdobienia, 

• Pogłębianie umiejętności plastycznych, 

• Pobudzanie aktywności twórczej i kreatywności, 

• Rozwijanie poczucia estetyki. 

 

§ 4  

Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat z regionu Mazowsza, uczniów szkół 

podstawowych i placówek edukacyjnych prowadzących kształcenie elementarne, wychowanków ośrodków 

kultury i osób indywidualnych. 
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§ 5 

Przesłanie pracy i złożenie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich 

obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów marketingowych. Dane będą przetwarzane zgodnie 

z wytycznymi RODO1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

 

§ 6 

Termin i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Termin ogłoszenia konkursu – 05 listopada 2018r. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy:  

a) Zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego założenia  

b) Wykonać pracę zgodną z tematem konkursu 

c) Wypełnić formularz zawierający: 

o Pełne imię i nazwisko autora 

o Wiek autora 

o Nazwę i adres instytucji (w przypadku, gdy praca jest zgłaszana przez instytucję) 

o Numer telefonu i adres instytucji zgłaszającej autora pracy 

o Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. 

o Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Organizatora. 

d) Podpisać klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. 

e) Wypełnić zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika stanowiącą załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

f) Dostarczyć pracę do siedziby Organizatora do dnia 30 listopada 2018r., do godziny 15.30, do 

Działu Upowszechniania i Promocji (ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, budynek G). Prace można 

dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:  

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc 

z dopiskiem konkurs „Szopka Betlejemska” 

 

W przypadku przesłania pracy pocztą liczy się data DOSTARCZENIA DO SIEDZIBY ORGANIZATORA. Z uwagi 

na konieczność transportu wymagana jest trwałość wykonania prac. Koszty przesyłki ponoszą autorzy 

prac. 

 

§ 7 

Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy przekazują swoje prace do siedziby Organizatora do dnia 30 listopada 2018r.  

2. W ciągu 7 dni Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

wyłoni finalistów konkursu. 

3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie i/lub drogą mailową. 

                                                 
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) 



3 

 

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 07 grudnia 2018r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w 

Sierpcu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mwmskansen.pl 

5. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na 

terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wystawa będzie czynna do 28.02.2019r. 

 
§ 8 

Nagrody 

1. Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oceni prace w 

następujących kategoriach: 

a) wiek: 6–10 lat 

b) wiek: 11–15 lat 

2. Komisja przyzna w każdej kategorii I, II i III miejsce oraz wyróżnienie – ogółem 8 nagród. 

3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. W przypadku braku możliwości wyłonienia laureatów w jednej z wymienionych w ust.1 kategorii,  

Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień w pozostałych kategoriach. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

6. Prace niezgodne z wymogami Regulaminu konkursu nie będą oceniane. 

7. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.mwmskansen.pl w terminie do 3 dni od daty 

ogłoszenia wyników. 

 

§ 9 

Kryteria oceny prac 

         Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów: 

• zgodność pracy z tematem konkursu, 

• inwencja twórcza, pomysłowość, 

• walory artystyczne pracy, 

• trwałość pracy. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem całości majątkowych 

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 z późn. zm). 

2. Akceptacja regulaminu przez uczestnika/ów i jego przedstawiciela ustawowego oznacza wyrażenie 

zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zgodnie z 

RODO w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych w celu przeprowadzenia konkursu 

plastycznego „Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”. Odbiorcami danych/wizerunku mogą być 

podmioty wykonujące lub mogące wykonywać działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe 

na rzecz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do całościowej lub częściowej publikacji prac na następujących 

polach eksploatacji: 

a. wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej działalności 

promocyjnej, reklamowej, informacyjnej; 

b. utrwalania i zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac konkursowych na nośnikach 

elektronicznych i wszelkimi technikami graficznymi; 

http://www.mwmskansen.pl/
http://www.mwmskansen.pl/
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c. publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach 

zamkniętych i otwartych; 

d. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów 

promocyjnych, informacyjnych i innych z wykorzystaniem prac konkursowych; 

e. wprowadzenia do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie. 

4. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie. 

5. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z 

tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo 

wykorzystania w ograniczonym zakresie. 

6. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród, na warunkach określonych w ustawie 

z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U z 2014r., poz. 1182) 

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

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


