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 Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 

Organizator:

Głównym organizatorem konkursu „Moja Przygoda w Muzeum” jest Muzeum Okręgowe 
w Toruniu. 

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zajmuje się organizacją tego konkursu
na poziomie podstawowym ( regionalnym). Prace nagrodzone, wyróżnione i 
zakwalifikowane na wystawę pokonkursową przekazywane są na eliminacje do Torunia.

Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. 

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się ze zbiorami określonego muzeum
lub galerii oraz wykonanie prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z 
wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów. Będąc pod ich wpływem oddać 
nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności 
danej instytucji. Można skorzystać z doświadczeń uczestnictwa w warsztatach, lek-
cjach muzealnych, wernisażach, imprezach organizowanych przez muzea, galerie itp.

2. Tegoroczna edycja konkursu związana jest tematycznie z postacią Mikołaja Kopernika 
oraz ze spuścizną naukową, badawczą, teologiczną i społeczną, w kontekście czasów 
w których żył, aż do współczesności.  

3. Każdy z uczestników może wykonać dowolną ilość prac w wybranych przez siebie 
technikach, w tym form przestrzennych (instalacja, rzeźba) oraz multimediów (grafika 
komputerowa, film). 

4. Warunkiem udziału jest również wypełnienie formularzy zgłoszeniowych zawierają-
cych informację dla uczestnika konkursu oraz jego opiekuna  prawnego,  dotyczące 
przetwarzania danych osobowych i wizerunku oraz oświadczenie o nieodpłatnym 
przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu na szczeblu regionalnym 
oraz międzynarodowym,  umieszczonych na stronie www.muzeumbiala.pl w zakładce 
EDUKACJA -> KONKURSY -> MOJA PRZYGODA W MUZEUM. 

Organizator konkursu na szczeblu regionalnym nie bierze odpowiedzialności za 
zakwalifikowanie pracy do drugiego etapu, jeśli nie będą spełnione wymogi for-
malne ( wypełnione formularze zgłoszeniowe).

Pola eksploracji tematu:

Muzea w kraju i za granicą,  które w swoich zbiorach mają zabytki z dziedziny: sztuki,  w 
tym również rzemiosła artystycznego, historii, archeologii, etnografii, przyrody, techniki, 
muzea biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak 
również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej niż muzealna, 
przestrzeni wystawienniczej, np. na stronach internetowych, nawiązujące tematycznie do 
tegorocznego hasła przewodniego:  Wokół Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin.  

Akceptowane prace:

prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek, fotografia i in.) o formacie nie
mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy 
oprawiać ani podklejać)

formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.

grafika komputerowa, fotografia  - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie 
większym niż A1

multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4)

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje (metryczka dołączona do 
regulaminu)

http://www.muzeumbiala.pl/


pełne imię i nazwisko autora pracy 

dokładny wiek autora pracy

tytuł pracy 

nazwę i adres szkoły bądź instytucji 

pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

UWAGA! Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w 
konkursie !!!

Prace należy przesłać do 21 kwietnia 2023 r. na adres biura organizacyjnego.

Rozstrzygniecie Konkursu oraz nagrody:

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora w terminie 
do 28 kwietnia 2023 r.

2. Wyniki konkursu podane będą na stronie Muzeum oraz na Facebook
do 5 maja 2023 r.

3. Termin rozdania nagród, połączony z otwarciem wystawy pokonkursowej 
planowany jest na Noc Muzeów 2023 i  podany będzie na stronie internetowej 
Muzeum oraz na Facebook .

4. Prace nagrodzone, wyróżnione i wytypowane, prezentowane będą na wystawie 
pokonkursowej.

5. Pod koniec czerwca prace nagrodzone, wyróżnione i te, które znają się na 
wystawie pokonkursowej, zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu 
na eliminacje międzynarodowe ( szczegóły na stronie www.muzeum.torun.pl) 

Zastrzeżenia
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie przesyłki.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w ce-

lach reklamowych. 
3. Prace z chwilą nadesłania przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsy-

łane do autora.

Biuro organizacyjne

Dział Naukowo- Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Centrum Edukacji Muzealnej 

ul. Warszawska 12 c (oficyna zachodnia)

21-500 Biała Podlaska

Tel. 508 091 745

e-mail: pracownia.art@muzeumbiala.pl  
RODO

W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz wizerunku, 
prosimy wypełnić elektronicznie i przesłać formularze zgłoszeniowe upoważniające do 
udziału w I (regionalnym) i II ( międzynarodowym) etapie konkursu. 

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym 
dalej RODO a ich administratorem jest Organizator konkursu.  

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych  osobowych:  tel.  604292696,  e-mail:
info@dn.net.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w ce -
lach organizacyjno- promocyjnych konkursu. 

4. Uczestnikom,  rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje  prawo dostępu do treści
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

 przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygna-

cją z uczestnictwa w konkursie i możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy lub osobisty
z Biurem organizacyjnym. 

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy do-
tyczące  ochrony  danych osobowych,  każdy  rodzic/opiekun prawny oraz  pełnoletni
uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywa-
ne do czasu wycofania zgody lub przez okres 1 roku od zakończenia konkursu. 

mailto:info@dn.net.pl
mailto:edukacja@muzeumbiala.pl
http://www.muzeum.torun.pl/


Metryczka

pełne imię i nazwisko autora pracy
 

wiek autora pracy

tytuł pracy

nazwa i adres szkoły bądź instytucji

pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego oraz dane kontaktowe 
( adres e-mail lub nr tel.)


