
Konkurs  ‘’Magiczne wakacje’’ 

Regulamin 

 

Postanowienia ogólne: 

1.Organizatorem Konkursu jest Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, ul 

Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska, Dział Naukowo – Oświatowy Muzeum 

2.Konkurs odbywa się w cyklu ‘’Letnie spotkania ze sztuką’’ i towarzyszy wystawie 

czasowej ‘’W krainie baśni’’ 

 

Celem Konkursu jest: 

1.Realizacja  wakacyjnego cyklu muzealnego ‘’Letnie spotkania ze sztuką’’ 

2.Popularyzowanie twórczości Janusza Towpika 

 

Uczestnicy: 

1.Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 15 lat 

 

Przedmiotem Konkursu jest: 

1.Wykonanie zadań związanych z wystawą ‘’W krainie baśni’’ w kategorii: 

a/ indywidualnej pracy plastycznej 

b/ wykonanie zadań z karą pracy  na wystawie 

 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie: 

1.Chęć udziału dziecka w Konkursie należy zgłosić najpóźniej do dnia 28 czerwca br. w 

Dziale Naukowo – Oświatowym Muzeum; kontakt: 508 091 745; edukacja@muzeumbiala.pl 

2.Warunkiem udziału dziecka w Konkursie jest wypełniona i dostarczona karta uczestnictwa                

– do pobrania w załączniku i siedzibie muzeum 

3.Prace będące przedmiotem Konkursu po jego zakończeniu stają się własnością muzeum 

4.Prace uczestników Konkursu będące jego przedmiotem oceniane będą w dwóch  

kategoriach wiekowych: 

/a/ dzieci w wieku od 5 do 7 lat 

/b/ dzieci w wieku od 8 do 15 lat 

 

Czas realizacji Konkursu: 

1.Zajęcia konkursowe odbędą się w siedzibie muzeum  dniach 4.07 i 11.07 oraz 1.08 i 8.08 

(czwartek ) zawsze o godzinie 11:00 

2. Prace będące przedmiotem Konkursu zostaną ocenione przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora w piątek 9 sierpnia 

3. Wyniki pracy Komisji zostaną podane na stronie muzeum w dniu  zakończenia prac 

komisji konkursowej 

 

Nagrody: 

1.Nagrodą w Konkursie są: 

/a/ dyplomy 

mailto:edukacja@muzeumbiala.pl


/b/ trzy równorzędne zestawy upominków w każdej z kategorii wiekowych 

/c/ nagroda książkowa za pierwsze miejsce w każdej z kategorii wiekowych 

2.Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej osobiście a ich nazwiska zostaną 

zamieszczone na stronie muzeum 

 

Dane osobowe uczestników konkursu: 

1.Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i dostarczenie karty udziału w Konkursie 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody 

 

Postanowienia końcowe: 

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych zajęć konkursowych, o czym zainteresowani uczestnicy będą 

poinformowani osobiście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



karta uczestnictwa 

Muzeum Południowego Podlasia, ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska , tel.508 091 745  

e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl 

                                                                Oświadczenie 

Imię i nazwisko uczestnika (dziecka) 

zajęć  ……………………………………....................................................................................  

Wiek uczestnika ………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………...... 

Tel. rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………….. 

E-mai: rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie: ”Magiczne wakacje’’  organizowanym  

przez Muzeum  Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w 2019 roku w ramach 

wakacyjnego cyklu: ‘’Letnie spotkania ze sztuką”  i akceptuję  regulamin Konkursu.  

Regulamin ten  dostępny jest  w siedzibie i na stronie Organizatora. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie w/w danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach organizacyjnych i promocyjnych przez  

Muzeum. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, przysługujących 

mi prawach dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych 

jest Muzeum Południowego Podlasia, ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska.  

                                                                 ……………………………………………………… 

                                                                   (data i podpis rodzica /opiekuna prawnego)                           

Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Muzeum Południowego Podlasia w 

Białej Podlaskiej  wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w 

ramach Konkursu: ‘’Magiczne wakacje’’ zorganizowanego w ramach wakacyjnego cyklu: 

‘’Letnie spotkania ze sztuką’’. Zezwolenie to uprawnia do rozpowszechniana dowolną 

techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz 

prasowy), bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych - wyłącznie w celach informacyjnych 

i promocyjnych dotyczących  wyżej wymienionych form zajęć w Muzeum. 

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

                                                                      (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)                           

 

 

 

 

 


