
 

 
REGULAMIN  XXXIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

MAJÓWKA W SKANSENIE 2018 
8-22 maja 2018 r. 

 

Konkurs plastyczny pt. Majówka w skansenie, adresowany jest do osób w wieku od 3 do 20 lat 

kontynuujących własną edukację na terenie województwa opolskiego. Celem konkursu jest 

rozbudzenie refleksji nad dobrami kultury własnego regionu, poprzez zaznajomienie 

uczestników ze zbiorami Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.  

Organizator spodziewa się autorskich prac o wysokich walorach artystycznych, będących wynikiem 

samodzielnej, twórczej pracy dzieci i młodzieży. Najlepsze prace zostaną nagrodzone 

i zaprezentowane w ramach wystawy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 

§1 

Organizatorem konkursu pt. Majówka w skansenie, jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 

§2 

1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 3 do 20 lat kontynuujących własną edukację na 

terenie województwa opolskiego. 

2. W konkursie uczestniczyć mogą reprezentacje placówek oświatowych i opiekuńczo-

wychowawczych. 

§3 

1. Uczestnicy konkursu w wieku szkolnym upoważnieni są do zakupu specjalnego 

(zniżkowego) biletu wstępu do Muzeum, w cenie 3 zł od osoby. Dzieci w wieku przedszkolnym 

zobligowane są do zakupu biletu ulgowego w wysokości 1 zł od osoby. Warunkiem uzyskania ulgi 

jest wypełnienie przy wejściu DEKLARACJI UCZESTNICTWA PLACÓWKI (Załącznik 1.) 

i pozostawienie jej w Recepcji Muzeum. 

2. Uczestnicy podejmują samodzielne działania twórcze w terenach ekspozycyjnych Muzeum. 

3. Każda placówka może zgłosić max. do 10 prac uczestników, wyłonionych po wstępnej ocenie 

w przedszkolu, szkole, ośrodku wychowawczym itp. (każdy uczestnik może zaprezentować 

1 pracę).  

4. Prace powinny być wykonane w technikach rysunkowo-malarskich, na papierze w formacie 

min. A4 (210 mm × 297 mm), max. B1 (700 mm x 1000 mm). Oczekujemy prac nieoprawionych 

w passe-partout.  

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. 

6. Prace muszą posiadać naklejoną z tyłu, wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

(Załącznik 2.). 

7. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych. 



 

10. Podane przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, a także 

w celach statystycznych, analitycznych, nawiązywania kontaktu z właścicielem danych, wskazania 

laureatów Konkursu. 

11. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. 

Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie 

Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do 

przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub 

zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we 

wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na 

piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w 

Konkursie. 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania Utworu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką 

kserograficzną, cyfrową lub drukarską; 

b. obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym – wprowadzenie do obrotu (w tym 

przy użyciu Internetu), rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne, 

wystawienie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w Internecie, 

w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub 

nieodpłatnych; 

c. wprowadzenie do pamięci komputera; 

d. wykorzystanie Utworów, jak również ich fragmentów, do celów promocyjnych i reklamy. 

§4 

1. Konkurs o charakterze plenerowym organizowany jest w dniach 8-22.05.2018 r. 

2. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora. 

3. Komisja ustanawia kryteria oceny prac plastycznych.  

4. Nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznawane będą w następujących kategoriach: 

a. wychowankowie przedszkola; 

b. dzieci uczące się w szkołach podstawowych (klasy I-III); 

c. dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych (klasy IV-VI); 

d. młodzież ucząca się w szkołach podstawowych (klasy VII-VIII) oraz ponadpodstawowych; 

e. dzieci i młodzież niepełnosprawna.  

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do decydowania o wartości przyznawanych nagród 

i ich podziale.  

6. KARTĘ ZGŁOSZENIA PRAC (załącznik 3.) oraz prace plastyczne z wypełnionymi KARTAMI 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy składać w terminie od dnia 8.05.2018 r. do dnia 

22.05.2018 r. na adres: 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 

ul. Wrocławska 174 

45-835 Opole 



 

W przypadku dostarczenia prac przez pocztę lub kuriera, liczy się data otrzymania przesyłki, 

nie jej nadania.  

7. Wyniki konkursu (lista laureatów oraz autorów prac, które zakwalifikowały się do wystawy) zostaną 

podane do wiadomości dnia 25.05.2018 r. na stronie organizatora (www.muzeumwsiopolskiej.pl), 

wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu pokonkursowej wystawy dnia 

1.06.2018 r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (ul. Wrocławska 174, Opole), o godz. 12:00.  



 

Załącznik 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA PLACÓWKI 
XXXIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY MAJÓWKA W SKANSENIE 2018 

 

UWAGA! FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

NAZWA SZKOŁY: 
 

ADRES: 
 

TELEFON:   
 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 
 

KLASA: 
 

DATA POBYTU: 
 

OPIEKUN: 
 

 
 



 

Załącznik 2. KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA. 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

XXXIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY MAJÓWKA W SKANSENIE 2018 

UWAGA! FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
 

WIEK 
 

TYTUŁ PRACY 
 

SZKOŁA 
 

KLASA 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NALEŻY NAKLEIĆ Z TYŁU PRACY. 

 

 



 

Załącznik 3. KARTA ZGŁOSZENIA PRAC. 

KARTA ZGŁOSZENIA PRAC 

XXXIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY MAJÓWKA W SKANSENIE 2018 

UWAGA! FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

NAZWA SZKOŁY 
 

ADRES 
 

TELEFON 
 

ILOŚĆ ZGŁOSZONYCH PRAC 
 

OPIEKUN 
 

 
WYKAZ PRAC KONKURSOWYCH 

 

Lp. Nazwisko i imię Wiek Klasa Uwagi 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
 
 

……………………………………….. 

 
 

……………………………………….. 
pieczątka szkoły data, podpis opiekuna 

 


