
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Pracownia jak malowana…” 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU  

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - oddział Miasteczko 

Galicyjskie.  

II. CELE KONKURSU  

 

Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, rozwijanie możliwości 

twórczych, popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej, poznanie przestrzeni Miasteczka 

Galicyjskiego w Nowym Sączu, rozbudzanie kreatywności oraz umiejętności patrzenia  

i opowiadania o sztuce. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów z klas 1-3 szkół 

podstawowych.  

2. Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:  

• I kategoria wiekowa: 3-6 lat  

• II kategoria wiekowa: 7-9 lat.  

 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU  

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej 
pracownię Miasteczka Galicyjskiego, dowolną techniką, w formacie nie większym niż A3, 
inspirowanej wycieczką lub wirtualnym spacerem po Miasteczku Galicyjskim w Nowym 
Sączu. 

2. Rezultatem konkursu będzie utworzenie wirtualnej wystawy, dostępnej na witrynie 

internetowej (www.miasteczko-galicyjskie.pl) oraz profilu Organizatora Konkursu na 

Facebook’u.  

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Na konkurs można przekazać maksymalnie jedną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie, 

dowolną techniką, nawiązującą do tematu konkursu.  

2. Format pracy nie może być większy niż A3.  

3. Pracę należy zeskanować / sfotografować, a następnie w formacie JPG bądź PNG wysłać do 

25 października 2021 r. do godz. 15.00, na adres e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl 

wpisując w temacie „Pracownia jak malowana… – konkurs” wraz z podpisaną i wypełnioną 

kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz wypełnionym i podpisanym oświadczeniem rodzica / 

opiekuna prawnego (załącznik nr 2). Pracę konkursową można także przesłać pocztą 

tradycyjną lub dostarczyć osobiście Miasteczka Galicyjskiego, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy 

http://www.miasteczko-galicyjskie.pl/
mailto:miasteczko@muzeum.sacz.pl


Sącz. Liczy się data wpływu do (25.10.2021 r. do godz. 15.00). Prace dostarczone po tym 

terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte w 

niniejszym regulaminie oraz:  

a) oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do pracy,  

b) wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu promocji działalności Muzeum 

(publikacja pracy na stronie internetowej www.miasteczko-galicyjskie.pl, w serwisie 

www.facebook.com/miasteczkogalicyjskienowysacz/.   

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku wyłącznie na 

potrzeby konkursu, wystawy on-line oraz promocji działań Muzeum.  

 

VI. NAGRODY  

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla trzech laureatów w każdej 

kategorii wiekowej.  

2. O wynikach konkursu oraz dacie i sposobie wręczenia nagród uczestnicy zostaną 

powiadomieni w drugiej połowie listopada telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Autorzy 

nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych lub ich opiekunowie powinni odebrać 

nagrody osobiście. O ile osobisty odbiór nagród nie będzie możliwy Organizator konkursu 

ustali inny sposób przekazania nagród.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce 

przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną 

wykluczeni z konkursu.  

2. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia 

znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia z konkursu.  

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / 

opiekunów prawnych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

 

 

http://www.miasteczko-galicyjskie.pl/
http://www.facebook.com/miasteczkogalicyjskienowysacz/

