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Regulamin konkursu „Poczt6wka do Marszalka" 

§1 Cele konkursu 

Celami konkursu ŝ : 

1. Budowanie trwalej wi^zi emocjonalnej z krajem ojczystym. 

2. Wzmacnianie swiadomosci patriotycznych. 

3. Promowanie postaw patriotycznych. 

§2 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Poczt6wka do Marszatka" jest Muzeum Regionalne w 

Pinczowie 

2. Informacje na temat konkursu udzielane b^d^ za posrednictwem poczty e-mail: mrpinc/o\v(@wp.pl 

lub pod nr tel. 41- 357-54-04; 41-357 24 72. 

Informacja o konkursie wraz z regulaminem b^dzie zamieszczona na stronie intemetowej Muzeum 

Regionalnego w Pinczowie: www.muzeumpinczow.pl. 

§3 Zatozenia organizacyjne 

1. Udzial w konkursie polega na zaprojektowaniu pocztowki zaadresowanej do Marszatka Jozefa 

Pilsudskiego. Na odwrocie powinna znalezc si? forma typowa dla pocztowki z zyczeniami do 

Marszalka Pilsudskiego nadeslanymi przez uczestnika z okazji 103. rocznicy Odzyskania 

Niepodleglosci. 

2. W konkursie mog^ wzi^c udzial uczniowie szkol podstawowych klas 4-8 z gminy Piriczow. 

3. Udzial w konkursie jest bezplatny. 

4. Prace nadeslane na konkurs musz^ bye praeami wlasnymi, niepublikowanymi wczesniej oraz nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Nadestanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze ziozeniem 

oswiadczenia o tych faktach. 

5. Kazdy uczestnik moze zgtosic do konkursu jedn^ prac?. 

6. Prace zgloszone do konkursu po wystawie zostan^ zwrocone autorom. 

7. Prace mog^ bye wykonane dowoln^ technik^ plastyczn^ (np. olowek, kredka, farby plakatowe, 



akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). 

8. Prace powinny bye wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie max A4. 

9. Tematyka prac powinna bye scisle zwi^zana z ide^ konkursu, to jest zaprojektowaniem pocztowki 

zaadresowanej do Marszalka Jozefa Pilsudskiego, na ktorej znajd^ si? rowniez zyczenia do Marszalka 

Pilsudskiego nadeslane z okazji 103. rocznicy Odzyskania Niepodleglosci. 

10. Prace w imieniu niepeinoletnich uczestnikow skladaj^ rodzice/opiekunowie prawni uczniow lub 

nauczyciele. 

11. Prace prosimy skladac w siedzibie muzeum Regionalnego w Pinczowie (ul. Pilsudskiego 2A, 28-

400 Pinczow). 

12. Do kazdej z prac powinna zostac dol^czona kartka z nast?puJ4cymi informacjami: Imi? i nazwisko 

ucznia, klasa, nazwa szkoly. 

13. Prace nie spelniaj^ce zasad udzialu nie wezm^ udzialu w konkursie. 

14. Sytuacje nieobj?te niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

§4 Ocena prac konkursowych 

1. Prace nalezy skladac w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2021 r., do siedziby muzeum: 

Muzeum Regionalne w Pinczowie ul. Pilsudskiego 2A. 

2. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z 

regulaminem nie b?d4 oceniane. 

3. O wyionieniu zwyci?zc6w konkursu decyduje komisja konkursowa powolana przez organizatora. 

Kryteria oceny zostan^ ustalone w nast^puj^cy sposob: 

- zgodnosc pracy z tematem 

- jakosc wykonania 

- oryginalnosc i pomyslowosc 

- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania 

- stopien trudnosci wykonania 

-tresc zyczen. 



4. Przyst^pienie uczestnikow do konkursu jednoczesnie oznacza wyrazenie przez nich zgody na 

wykorzystanie ich nazwisk w akejach informacyjnych, reklamowych i [promocyjnych zwi^zanych z 

niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrazaj^ zgod? na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb niezb?dnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997 r. o 

Ochronie Danych Osobowych (Dz. U . Nr 133 poz. 883. Z pozn. zm.) 

5. Nagrodzone i wyroznione prace konkursowe zostan^ przedstawione na stronie intemetowej 

Muzeum Regionalnego w Pinczowie. Wszystkie prace bior^ce udzial w konkursie prezentowane b^d^ 

na wystawie w siedzibie muzeum do kohca 2021 r. 

6. Decyzje komisji konkursowej ŝ  ostateczne i nieodwolalne. 

1. Ogloszenie wynikow konkursu odb?dzie si? 10 listopada 2021 r. w siedzibie Muzeum. 

2. Nagrody rzeczowe przewidziane ŝ  dla trzech pierwszych miejsc. 

2. Lista nagrodzonych i wyroznionych osob zostanie opublikowana na stronie intemetowej 

organizatora konkursu. 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyl^cznym dokumentem okreslaj^cym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za zagubione, niekompletne lub opoznione zgloszenia 

do konkursu powstale bez winy organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz zlozenia pracy konkursowej ponosi wyl^cznie uczestnik konkursu. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

§5 Ogloszenie wynikow konkursu 

§6 Postanowienia ogolne 


