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REGULAMIN  

KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

„Pocztówka z wakacji w Grajewie” 
 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest Grajewskie Centrum Kultury, w którego imieniu działa Centrum 

Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 36, 19 – 200 

Grajewo, tel.: 86 262 10 67. 

 

II. TEMAT I CEL KONKURSU 

 

1. Tematem konkursu jest wykonanie pocztówki z wakacji w Grajewie. Prace należy przygotować 

w formie pocztówki o wymiarach 16 cm x 23 cm (format A5), technika wykonania jest dowolna. 

2. Celem konkursu jest: 

a) Przedstawienie oczami dzieci, młodzieży i dorosłych wspomnień tegorocznych wakacji 

b) Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu 

c) Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej 

d) Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych 

e) Organizacja wystawy pokonkursowej na której zostaną zaprezentowane prace konkursowe  

f) Promocja Miasta Grajewo.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Miasta 

Grajewo. Rozróżnia się następujące kategorie wiekowe: 

a) Przedszkolaki oraz zerówka 

b) I – III klasa szkoły podstawowej 

c) IV – VIII klasa szkoły podstawowej 

d) Szkoły średnie  

e) Dorośli  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie jednej pracy plastycznej wykonanej 

zgodnie z zadanym tematem oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik 1).  

3. Praca konkursowa polega na wykonaniu dowolną techniką pocztówki. Do wykonania pocztówki 

można wykorzystać materiały według własnego uznania. 

4. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

5. Jedna osoba może zgłosić tylko 1 pracę plastyczną o wymiarach 16 cm x 23 cm.  Materiał                 

i technika wykonania: dowolna.  

6. Zgłoszone prace konkursowe stają się własnością organizatora i po ogłoszeniu wyników 

konkursu będą prezentowane w formie wystawy w CTM – MM w Grajewie. 
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7. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny będzie na stronach internetowych: 

www.muzeummleka.pl i www.gckgrajewo.pl oraz profilach Facebook. 

8. Pocztówka powinna być wykonana samodzielnie, a ich autor musi dysponować pełnią praw 

autorskich. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 

nadsyłająca prace jest autorem/autorką załączonej pocztówki. Osoba nadsyłająca pracę 

przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zgłoszeniami, które osoby 

trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu. 

 

 

IV. KRYTERIA OCENY 

 

1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

a) zgodność pracy z regulaminem i tematem konkursu 

b) kreatywne podejście do tematu pracy 

c) estetykę, efekt wizualny i staranność wykonania 

2. Prace, które nie spełnią warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie. 

3. Ocena i werdykt komisji jest ostateczny, uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie się 

od decyzji komisji konkursowej.  

 
V. NAGRODY 

 
1. Przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie: 

a)  I miejsca w każdej kategorii wiekowej.  

b) Jedno wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej  

2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. 
 

VI. TERMINY 
 
1. Rysunki pocztówek wraz z wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub pocztą 

tradycyjną do Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie do dnia 27.08.2021 

r. Rysunek powinien zawierać informację dotyczącą autora pracy (imię i nazwisko, oraz wiek 

dziecka/ uczestnika). 

2. Wystawa prac konkursowych oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 10.09.2021 r. o 

godzinie 12:00 w CTM - MM w Grajewie.  

 
              VII. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

i wizerunku w przypadku zwycięstwa przez Organizatora konkursu do celów związanych  

z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE 

określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury. 

2. Poprzez wysłanie pracy na konkurs uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do nich na zasadzie nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji 

niewyłącznej, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z 

późniejszymi zmianami), a w szczególności do: używania i wykorzystywania nadesłanych prac w 

http://www.muzeummleka.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/
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ramach działalności statutowej Organizatora, utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, rozpowszechniania poprzez 

publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym, wprowadzania do pamięci komputera, umieszczanie w sieci itp. 

3. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkursy@muzeummleka.pl  

   Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 
 

Zapraszamy! 

  

mailto:konkursy@muzeummleka.pl
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Załącznik 1 
 

Formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie plastycznym 

„Pocztówka z wakacji w Grajewie” 

 

Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………….……… 

 

Wiek autora : …..……………………………………………………………………….………………… 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: …………………………………………..…………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………………….………………………… 

 

Tel. …………………………………..……… e-mail: ……………………………………….………… 

 

OŚWIADCZENIA 

 

1) Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka w konkursie „Pocztówka z wakacji w Grajewie” organizowanym przez Centrum 

Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie,  

2) Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na stronie 

www.gckgrajewo.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka 

wymienionego powyżej przez Grajewskie Centrum Kultury dla potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum 

Kultury. 

3) Niniejszym oświadczam, że złożona przez dziecko praca w konkursie plastycznym jest jego autorstwa 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

4) Niniejszym oświadczam, iż poprzez udział w konkursie wyrażam zgodę na przeniesienie na 

Grajewskie Centrum Kultury, jako organizatora konkursu wszelkich autorskich praw majątkowych do 

przesłanej pracy na zasadzie nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji niewyłącznej, 

na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), a w 

szczególności do używania i wykorzystywania nadesłanej pracy w ramach działalności statutowej 

Organizatora, utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową rozpowszechniania poprzez publiczne wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, publicznego udostępniania w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci 

komputera, umieszczanie w sieci itp. 

 

 

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

                       Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika                                                                                    Miejscowość i data 

                                                                  
    


