REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Wieś pradziadków - obrazki z ziemi wielkopolskiej”
1. Organizator: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
2. Patronat honorowy: Jan Grabkowski Starosta Poznański
3. Czas trwania: konkurs rozpoczyna się dnia 1 marca 2019 r. i trwać będzie do 16
września 2019 r. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 16 września 2019 r.
Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą
oceniane.
4. Tematyka: tematem konkursu jest wieś naszych pradziadków. Tematyka jest bardzo
szeroka i dotyczy różnych aspektów życia codziennego mieszkańców dawnej wsi
wielkopolskiej (do 1939 r.), ich pracy w polu i zagrodzie, chowu zwierząt gospodarskich i
ich wykorzystania w gospodarstwie, wyglądu zabudowań wiejskich z zewnątrz i
wewnątrz, tzw. mody wiejskiej oraz zwyczajów i obrzędów towarzyszących świętom
kościelnym i innym ważnym wydarzeniom wiejskim, takim jak np. dożynki. Szczególnie
cenione będą prace ukazujące mało znane tradycje czy prace charakterystyczne dla
Wielkopolski.
5. Obowiązek informacyjny: zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 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)
 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Wieś pradziadków obrazki z ziemi wielkopolskiej” jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
 Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu, dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom komercyjnym w celach marketingowych.
 Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu (dzieci) jest
wyraźna zgoda rodziców / opiekunów prawnych do uczestnictwa w w/w konkursie (art.
6 pk1 lit. a RODO).
 Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie, w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest uczestnictwo w konkursie.
 Uczestnicy konkursu posiadają prawo do: żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres czasu
niezbędny do przeprowadzenia konkursu plastycznego i jego promocji.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu poznańskiego w
trzech kategoriach wiekowych, obejmujących klasy I – III, IV – VI i VII – VIII.”,
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2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Praca powinna być wykonana na tekturze, bloku technicznym w formacie A3 lub A4
dowolną techniką plastyczną (rysunek, różne techniki malarskie, wyklejanki, kolaż –
kompozycja z różnych materiałów i tworzyw), za wyjątkiem użycia materiałów sypkich.
4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę na odwrocie tytułem oraz swoimi
danymi: imię i nazwisko, klasa oraz nazwa i adres szkoły.
5. Do pracy konkursowej należy załączyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica (opiekuna)
uczestnika konkursu kartę zgłoszenia udziału w konkursie plastycznym „Wieś
pradziadków – obrazki z ziemi wielkopolskiej”, której wzór stanowi załącznik do
Regulaminu.
6. Zgłoszone do konkursu prace poszczególne szkoły przekażą w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „Konkurs - wieś naszych pradziadków” pocztą, kurierem lub osobiście na
adres organizatora „Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w
Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki .
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w trzech
kategoriach wiekowych, obejmujących klasy I – III, IV – VI i VII – VIII, uwzględniając
przede wszystkim ich zgodność z tematyką, stopień trudności i jakość prac oraz ich
wyraz artystyczny.
2. W każdej kategorii wiekowej mogą zostać przyznane trzy nagrody za zajęcie I, II i III
miejsca oraz wyróżnienia
3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania równorzędnych nagród
za zajęcie I, II albo III miejsca, a także nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora w formie
pisemnej za pośrednictwem szkoły. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie
internetowej Muzeum http://www.muzeum-szreniawa.pl, profilu internetowym FB
Muzeum https://www.facebook.com/MuzeumSzreniawa oraz na stronie Patrona
honorowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu http://www.powiat.poznan.pl
6. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w
siedzibie organizatora na imprezie z okazji jubileuszu 55 – lecia istnienia Muzeum
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie. (termin
prawdopodobny – październik 2019).
7. Zdjęcia z imprezy zostaną opublikowane na:
 stronie internetowej Muzeum http://www.muzeum-szreniawa.pl
 stronie
Patrona
honorowego
Starostwa
Powiatowego
w
Poznaniu
http://www.powiat.poznan.pl
Postanowienia ogólne
1. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością Organizatora.
2. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy wraz z danymi autora na wystawie pokonkursowej oraz na stronach
internetowych Organizatora i Patrona honorowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
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 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
http://www.muzeum-szreniawa.pl
 Powiat poznański, http://www.powiat.poznan.pl
3. Naruszenie przez uczestnika konkursu postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie
z udziału w konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

Szreniawa, 01.03.2019 r.
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