
„Moja Przygoda w Muzeum”  
(eliminacje wstępne) 

Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 
 

REGULAMIN 
§ 1 

1.1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

1.2. Instytucją powołaną do przeprowadzania konkursu jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

1.3. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2013 r. – od tego czasu będą przyjmowane prace plastyczne do 

konkursu i trwa do 16 maja 2013 r., decyduje data stempla pocztowego.    
 

§ 2 

2.1. Celem konkursu jest: 

- pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu 

specjalistycznego ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych 

i artystycznych;  

- kształtowanie upodobao artystycznych oraz plastycznych; 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej sztuką; 

- kształtowanie, poprzez działalnośd plastyczną, osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka; 

- pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 
 

§ 3 

3.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, którzy przygotowują prace 

w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych. 

3.2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 

3.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

3.4.Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- poznanie zbiorów określonego muzeum; 

- dokonanie wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją 

lub naukowo-badawczym, czy też konserwatorskim procesem działalności muzealnej, które 

wywarły największe wrażenie na uczestniku Konkursu; 

- wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub 

zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji 

muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum i tzw. „zaplecza 

muzealnego” (pracownie konserwatorskie, systemy ochrony zabytków, magazyny, itp.); 

- technika pracy plastycznej - dowolna   (rysunek, malarstwo, grafika, collage, itp.); 

- format -  minimum A-4, maximum A-1; 

- dostarczenie pracy na adres:  

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU 

ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 

UL. STARY RYNEK 19 

09-320 BIEŻUO 

tel.( 023) 657 80 45 
 

z dopiskiem: „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) osobiście, pocztą 

lub kurierem na własny koszt, w terminie do 16 maja 2013 r.  

 



3.5. Na odwrocie prac konkursowych powinny znaleźd się czytelne informacje: 

- pełne imię i nazwisko autora; 

- dokładny wiek autora; 

- tytuł pracy; 

- nazwę i adres (numer telefonu, e-mail) szkoły lub placówki kierującej prace na Konkurs; 

- pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego (numer telefonu bądź e-mail). 

3.6. Prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własnośd 

Organizatorów. 

3.7. 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 wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

3.8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesłania prac na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 

„Moja Przygoda w Muzeum” organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. 

 

§ 4 

4.1. Prace nadesłane na konkurs oceniad będzie komisja powołana przez Dyrektora Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu. 

4.2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

4.3. Prace nagrodzone i biorące udział w wystawie pokonkursowej zostaną przesłane na Międzynarodowy 

Konkurs Plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum” organizowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. 

4.4. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody przyznawane w czterech kategoriach:  

- I kategoria – 5-9 lat; 

- II kategoria – 10-12 lat; 

- III kategoria – 13-15 lat; 

- IV kategoria – 16-19 lat. 

W każdej kategorii będą przyznane trzy nagrody (I, II, III) i po jednym wyróżnieniu.  

4.5. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej 

kategorii. 

4.6. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

4.7. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

§ 5 

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 31 maja 2013 r. w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu 

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

 

 

§ 6 

Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych 

osobowych przez Organizatorów w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz do celów 

marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, 

poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych jak również do ich 

późniejszego poprawienia. 

 

Bliższych informacji udziela: Izabela Kubioska, tel. (23) 657 80 45, e-mail: muzeum_biezun@op.pl  

mailto:muzeum_biezun@op.pl

