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Regulamin konkursu plastycznego 
JESIENNY PEJZAŻ WSI – II edycja 

 
§ 1  

Postanowienia ogólne 

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

64,09-200 Sierpc 

 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

jesienny pejzaż wsi mazowieckiej przełomu XIX i XX w. prezentowanej w Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu (budynki otoczone roślinnością, pola uprawne, warzywniki, sady, 

ogródki kwiatowe, wybrany fragment parku dworskiego, lasu grądowego; prace polowe i 

ogrodnicze z wykorzystaniem dawnych narzędzi i maszyn). 

2. Praca może być wykonana na papierze (gramatura 80-160 g/m2) lub kartonie (gramatura 160-

250 g/m2) formatu A3, w jednej z 3 technik plastycznych: rysunek (kredki, pastele), 

malowanka, kolaż 

3. Cele konkursu 

 poznawanie znaczącej roli roślinności w tworzeniu ekspozycji muzealnej 

 kształtowanie wrażliwości  estetycznej pozwalającej odkrywać bogactwo i różnorodność flory 

tworzącej pejzaż ekspozycji skansenowskiej  

 okrywanie zależności między rocznym cyklem zmian zachodzących w przyrodzie a cyklem 

prac polowych i ogrodniczych  na dawnej wsi 

 kształtowanie postaw ochrony przyrody w muzeum skansenowskim jako dziedzictwa 

narodowego. 

 kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska 

przyrodniczego 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej regionu Mazowsza w wieku 10-16 lat.  
 

§ 4 

Warunki udziału 

1. Wykonanie jednej lub maksymalnie 2 indywidualnych prac plastycznych stanowiących 

przedmiot konkursu, o którym mowa w § 2, pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu 

2. Opatrzenie pracy opisem zawierającym: 

a. tytuł konkursu 

b. pełne imię i nazwisko autora  

c. miejsce zamieszkania autora (dokładny adres, e-mail) 

d. nazwę i adres szkoły, klasę 

e. nazwę i adres instytucji /stowarzyszenia  

f. pełne imię i nazwisko opiekuna  

g. adres e-mail, telefon szkoły/instytucji , autora lub opiekuna  

3. Prace nie mogą być oprawione ani podklejone. 
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4. Dostarczenie pracy do siedziby Organizatora w terminie do 5 listopada 2013r. (osobiście, 

pocztą lub kurierem, na własny koszt). 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs jest podzielony na 2 etapy.  

ETAP I 

Przebiega w szkole lub instytucji macierzystej autora. Szkoła/instytucja dokona wstępnej selekcji prac 

pod względem podanych w niniejszym Regulaminie kryteriów. Wybrane prace zostaną dostarczone 

do siedziby Organizatora w terminie do dnia 5 listopada 2013r. 

ETAP II 

Przebiega w siedzibie Organizatora. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona 

selekcji prac, wybierze najciekawsze prace i wyłoni finalistów konkursu. 

2. Najciekawsze prace uczestników konkursu zostaną wyeksponowane na pokonkursowej 

wystawie prac. 

§ 6 

Nagrody 

1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa oceni prace w następujących kategoriach:  

I. Rysunek:  

a. Wiek:  10-11 lat 

b. Wiek: 12 – 13 lat 

c. Wiek: 14 – 16 lat 

II. Malowanka:  

a. Wiek:  10-11 lat 

b. Wiek: 12 – 13 lat 

c. Wiek: 14 – 16 lat 

III. Kolaż:  

a. Wiek:  10-11 lat 

b. Wiek: 12 – 13 lat 

c. Wiek: 14 – 16 lat 

2. W każdej kategorii Komisja przyzna 3 miejsca (od I do III) i jedno wyróżnienie.  

3. 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. 

4. Koszty podatku dochodowego od nagród pokryje Organizator konkursu. 

5. Laureaci otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

6. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

7. Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów: 

 wierność odtworzenia pejzażu ekspozycji skansenowskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu 

 ukazanie bogactwa jesiennych barw przyrody 

 walory artystyczne i estetyka wykonania pracy 

 trwałość pracy  

8. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
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§ 7 

Ogłoszenie wyników  

1. Finaliści konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej 

przez Uczestnika.  

2. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 15.11.2013r. o godz.: 10.00 w Sali konferencyjnej Muzeum 

Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  

3. Finalista jest zobowiązany do odbioru nagrody osobiście lub w wyjątkowych przypadkach - 

przez osobę upoważnioną. 

4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.mwmskansen.pl w terminie do 7 dni 

od daty ogłoszenia wyników. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

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

rzecz Organizatora. 

2. 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. 

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

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

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