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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

PORTRET NIEDŹWIADKA 

 

pod patronatem dyrektora Muzeum Miejskiego w Żorach 

  

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem konkursu "Portret niedźwiadka", zwanego dalej konkursem jest Muzeum 

Miejskie w Żorach. Konkurs prowadzi Dział Edukacji Muzeum Miejskiego w Żorach. 

Koordynatorem konkursu ze strony organizatora jest Marietta Kalinowska – Bujak;                                         

adres e-mail: mariettabujak@muzeum.zory.pl; tel. 32 43 43 714 wew. 203. 

II. CEL KONKURSU 

 zachęcenie  uczestników do odwiedzenia muzealnego niedźwiadka, który stanowi 

element wystawy „ŚWIAT AJNÓW”,  

 inspirowanie do własnej pracy twórczej opartej na wcześniejszej obserwacji, 

 kształtowanie poczucia estetyki, 

 doskonalenie sprawności manualnej, 

 prezentacja artystycznego dorobku dzieci.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 

2. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac 

zbiorowych, 

3. Forma pracy: format pracy: A4, technika: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż. 

4. Jury konkursu                                                                                                                               

Na potrzeby Konkursu zostanie powołane jury, które oceni prace. W skład jury wejdą: 

przedstawiciele Muzeum Miejskiego w Żorach, pod przewodnictwem Anny Flagi 

5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

 pomysłowość autorów; 

 walory estetyczne; 

 estetyka wykonania pracy; 

 zgodność merytoryczna z tematem konkursu. 

6. Prace zostaną ocenione w kategoriach wiekowych:  

 Przedszkolaki, 

 uczniowie klas I – III, 

 uczniowie klas IV-VI, 
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 gimnazjaliści.  

7. Jury może przyznać trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej i dowolną ilość 

wyróżnień oraz nagród specjalnych. 

8. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych  

prac w każdej kategorii wiekowej oraz dla autorów prac wyróżnionych.  

9. Organizator konkursu  przewiduje nagrody w postaci publikacji książkowych dla 

opiekunów laureatów konkursu. 

10. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

11. Organizator zastrzega, że uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora 

pełne prawa autorskie majątkowe do przesłanej pracy, co upoważnia Organizatora do 

ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę  utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci 

komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej; 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i  

publikowania prac konkursowych bez honorarium za prawa autorskie. 

13. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.   

IV.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace należy złożyć w siedzibie Muzeum Miejskiego w Żorach,  

ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory, w terminie do 1 listopada 2018 r.  

2. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje; 

 Imię, nazwisko oraz klasa do której uczęszcza autor, 

 dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu, 

 nazwa i adres szkoły, 

3.   Do nadesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora              

autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej oraz zgodę na wykorzystanie 

wizerunku według wzorów stanowiących załącznik  regulaminu.               

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Miejskiego w 

Żorach oraz na profilach społecznościowych organizatora do dnia 11 listopada 2018 r. 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Miejskie w Żorach z 

siedzibą przy ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory. 
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2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu; 

3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane; 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie; 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu pt.: Portret niedźwiadka oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż 

administratorem danych osobowych jest Muzeum Miejskie w Żorach (ul. Muzealna 1/2, 44-

240 Żory). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

 

 

…………………………………………                                                         …………………………………….                                                                                                                                                             

miejscowość, data                                                                                            czytelny podpis opiekuna prawnego 
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Oświadczenie 

dotyczące nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………. 

Tytuł pracy konkursowej....................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w  konkursie p.t.: Portret niedźwiadka organizowanym 

przez Muzeum Miejskie w Żorach. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni ją akceptuję. 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest wyłącznie autorstwa dziecka i wyrażam 

zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach wyłączności na 

rzecz Muzeum Miejskiego w Żorach, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory; na czas nieograniczony 

i obejmujący prawo do wielokrotnego wydania, rozpowszechniania, powielania, 

przetwarzania oraz wykorzystywania wyżej wymienionej pracy w każdej formie z użyciem 

wszelkich środków technicznych, w szczególności drukiem w mediach, lokalnej prasie oraz w 

Internecie na stronach Muzeum Miejskiego w Żorach a także na kontach s w portalach 

społecznościowych Organizatora (Facebook, YouTube).  

 

 

 

 

 

Miejscowość, data                                                 czytelny podpis opiekuna prawnego              

                                                                                                      autora pracy 
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Zgodna na wykorzystanie wizerunku 

 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w 

postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Muzeum Miejskie w Żorach z 

siedzibą w Żorach przy ul. Muzealnej 1/2, na potrzeby konkursu p.t.: Portret 

niedźwiadka. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z 

wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 

modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu 

oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Muzeum Miejskiego w Żorach 

oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie 

może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny 

sposób moich dóbr osobistych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data                                                 czytelny podpis opiekuna prawnego              

                                                                                                      autora pracy 

 


