
Regulamin Konkursu Plastycznego 

„Moja przygoda w Muzeum” 

Organizator Konkursu – etap Międzynarodowy:  

Muzeum Okręgowe w Toruniu 

Organizator Konkursu – etap miejsko - powiatowy: 

Muzeum w Tomaszowie Maz. im. A. hr. Ostrowskiego 

PATRONAT HONOROWY: 

          STAROSTA POWIATU TOMASZOWSKIEGO 

Założenia organizacyjne - warunki uczestnictwa: 

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 
od 5 do 19 lat. 

Uczestnicy Konkursu powinni poznać zbiory określonego muzeum. 
Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych 
związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem 
eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu 
ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik 
Konkursu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji 
Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to  
w swojej wizji artystycznej. 

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych  
i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak 
temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą 
wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu. 
 

 

Akceptowane prace: 

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

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje: 
 
• pełne imię i nazwisko autora pracy  
• dokładny wiek autora pracy 
• tytuł pracy  
• nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs  
• pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego 
 
Prace na Konkurs należy dostarczyć z dołączonym, zbiorowym 
wykazem prac, do Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. 
Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. POW 11/15 do 26 maja 2017 r. 

Prawa autorskie  

1. Zgłoszenie Pracy jest równoznaczne z oświadczeniem 
posiadania do nich pełnych praw autorskich.  



2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Prac 
oraz udostępniania ich wyłącznie w celach informacji  
o wynikach Konkursu, jego promocji i popularyzacji  
z podaniem nazwiska autora bez konieczności uzyskania jego 
pisemnej zgody. 

 

 

Zasady oceny i wyboru zwycięzców 

1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatora Konkursu w dniu 5 czerwca 
2017 r.  

    

 Przewidywana ilość nagród:  

 1nagroda - I  
 2 nagrody - II 
 3 nagrody – III 
 4 wyróżnienia  

              (Organizator zastrzega- że ilość nagród może ulec zmianie) 

2. Decyzje Jury są ostateczne. 

3.Jury oceni prace biorąc pod uwagę ich oryginalność,   
    pomysłowość i estetykę wykonania. 

Nagrodzone i zakwalifikowane przez Komisję Konkursową prace 
zostaną wysłane do II etapu którego organizatorem jest Muzeum 
Okręgowe w Toruniu i stają się własnością Organizatora Głównego 
(patrz regulamin). 

4. Rozstrzygnięcie I - etapu miejsko-powiatowego konkursu 
połączone będzie z rozdaniem  nagród w dniu 12 czerwca 2017 r. 
o godzinie 11.00 w Muzeum w Tomaszowie Maz. ul. P.O.W. 
11/15 

5. Laureatom konkursu plastycznego przyznane zostaną pamiątkowe   
    dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

6. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej   
     www.muzeumtomaszow.pl 

7. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie  
za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego, który zgłosił prace 
do Konkursu 
 

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela p. Dorota 
Bill – Skorupa i p. Grażyna Srebrzyńska, Tel. 44 724 48 48 

 

Prosimy o przestrzeganie podanych terminów  

 


