
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„BYSTRE OCZKO - #70x70” 
 

 

 

1) ORGANIZATOR: 

 

 Muzeum Okręgowe w Lesznie, pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno  

 

2)  CELE KONKURSU:  

 

 zachęcenie do obcowania z „przeszłością”- poznawania zbiorów Muzeum; 

 kształtowanie wyobraźni młodego artysty i poszukiwanie indywidualności twórczych; 

 prezentacja i popularyzacja plastycznej działalności najmłodszych;  

 uaktywnienie dzieci w kierunku plastycznej interpretacji tematu związanego z 

działalnością Muzeum; 

 ćwiczenie koncentracji, uważności za pomocą formy plastycznej zabytków, ich 

detalów, wzbudzenie zainteresowania estetyką przedmiotów. 

 

3) WARUNEK UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 

 wirtualna wizyta po muzeum, poznanie eksponatów prezentowanych na 

www.muzeum.leszno.pl w ramach #70x70 

(http://www.muzeum.leszno.pl/strona_PL/70-2#) lub Kolekcja cyfrowa Muzeum 

Okręgowego w Lesznie (http://muzeumleszno.pl/imuzeum/collection/); 

 wykonanie jednej pracy zainspirowanej wybranym eksponatem lub zespołem 

eksponatów z Muzeum; 

 do prac powinny być dołączone następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora; tytuł 

pracy; dopisek „KONKURS PLASTYCZNY – BYSTRE OCZKO” wraz z 

oświadczeniem podpisanym przez prawnego opiekuna dziecka (zał.1). 

 

4) UCZESTNICY: 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Uczestnicy przygotowują prace 

indywidualnie. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: 5-7 lat; 8-10 lat. 

5) TECHNIKA: 

Technika wykonania prac jest dowolna: malarstwo, rysunek, kolaż, wyklejanka, inne.  

Format pracy A-4 / max. A-3. 

 

6) KRYTERIA OCENY PRAC: 

 

 oryginalność pomysłu;  

 forma wykonania; 

 samodzielność wykonania pracy; 

 estetyka pracy. 

 

7) TERMINARZ KONKURSU: 

 

http://www.muzeum.leszno.pl/
http://www.muzeum.leszno.pl/strona_PL/70-2
http://muzeumleszno.pl/imuzeum/collection/


Prace powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: 

edukacja@muzeum.leszno.pl 

 

Termin nadsyłania prac mija 22.05.2020 r. 

 

8) ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

 

Oceny prac dokona komisja wybrana przez organizatora.  

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz dacie wręczenia nagród i 

wyróżnień.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.muzeum.leszno.pl oraz 

profilu fb do dnia 01.06.2020r. 

 

 

9) NAGRODY: 

 

 Przewiduje się nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy dla autorów najlepszych prac. 

 Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na facebooku Muzeum Okręgowego w Lesznie 

oraz stronie www.muzeum.leszno.pl 

 

 

 

Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

reprodukcji prac i wizerunku uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu oraz promocji Muzeum. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z 

uczestnikiem konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów 

konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.  

 

 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Muzeum Okręgowe z siedzibą w Lesznie przy 

Placu Jana Metziga 17 
2. Inspektor ochrony danych, kontakt: na adres e-mail: sekretariat@muzeum.leszno.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane będą 

w celu realizacji konkursu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 

na podstawie przepisów prawa. 

4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i 

przeprowadzenia w/w konferencji. 

5. Ponadto informuję, że: 

 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

 Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych, 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej 

celów. 

mailto:sekretariat@muzeum.leszno.pl


 Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

 Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator 

jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone 

odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 1 
 
 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

Konkursu plastycznego „Bystre oczko - #70x70” 
 
 
 
              Działając  w   imieniu własnym/na  rzecz   Uczestnika Konkursu 

……………………………………………..................................................................................................     wyrażam 

zgodę   na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu, z którym się 

zapoznałem/am* i którego treść akceptuję. 

 

               Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora 

Konkursu, tj. Muzeum Okręgowe w Lesznie, w celu realizacji Konkursu w zakresie upowszechnienia 

informacji,  promocji Konkursu i jego wyników. 

 

               Oświadczam, że Utwór zgłoszony do Konkursu został wykonany samodzielnie przez 

Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i 

pokrewnych oraz że Uczestnik ponosi wobec Organizatora Konkursu odpowiedzialność z tego tytułu, 

zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. Z chwilą wysłania powstałego dzieła do Konkursu 

udzielam Organizatorom Konkursu w imieniu Uczestnika niewyłącznej licencji w zakresie praw 

majątkowych i praw pokrewnych oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie Utworu. 

 

                  Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego warunki w 

imieniu Uczestnika. 

 
 
 
 
 
 
            
                _________________________________                   

                       (data i podpis rodzica/opiekuna*)  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

 


