Regulamin konkursu plastycznego
SKARBY ŚWIĄTYNI SYBILLI

Zorganizowanego w ramach Roku Księżnej Izabeli Czartoryskiej i wydarzenia „Pamiętny i chlubny Rok 1809”
Organizatorem konkursu jest Muzeum Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8 24-100 Puławy, tel. 81 888
44 11, e-mail: edukacja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl, kontakt@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą mediów społecznościowych – strona
www.muzeumczartoryskich.pulawy.pl, fanpage Muzeum Czartoryskich w Puławach, lokalnych mediów.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze, historii i naturze regionu.
Kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego.
Popularyzacja lokalnej historii.
Edukacja lokalnej społeczności.
Dostrzeganie piękna otoczenia.
Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności.
Pobudzenie twórczej wyobraźni.
Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
Promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do szerokiego grona odbiorców - osób dorosłych, osób małoletnich.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wykonanej i opisanej pracy do siedziby Muzeum Czartoryskich
w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2019 roku.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pamiątki (formą zbliżoną do oryginału) inspirowanej
eksponatami prezentowanymi na wystawie w Muzeum Czartoryskich w Puławach i będącymi elementami
kolekcji Książąt Czartoryskich, niegdyś przechowywanymi w Świątyni Sybilli (np. buławy, miecze, szable,
elementy zbroi, chorągwie, ozdobne poduszki, laski marszałkowskie, tarcze, buńczuki, szkatułki, puzderka,
biżuteria królewska, portrety władców Polski i hetmanów, etc.).
2. Technika i format prac – dowolna. Wykonane przedmioty wyglądem powinny być zbliżone do oryginału.
3. Każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy.
4. Praca powinna być opisana wg powyższego wzoru: Imię, nazwisko / wiek / rodzaj pracy/ kontakt – numer
telefonu bądź adres e-mail.
5. W przypadku osoby niepełnoletniej, do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica bądź opiekuna
prawnego oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace przekazane bez ww.
nie będą brały udziału w konkursie.
6. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą kwalifikowane do konkursu.
7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora.
W ramach przekazania praw autorskich, Organizator będzie prezentował prace na wystawie, publikował
na stronach internetowych obsługiwanych przez Organizatora oraz wykorzystywał je nieodpłatnie w
celach promocyjnych.
8. Pracownicy Muzeum Czartoryskich w Puławach nie biorą udziału w konkursie.

TERMINY
1. Konkurs trwa od 26 kwietnia 2019 roku do 3 czerwca 2019 roku.
2. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2019 roku w siedzibie Muzeum lub
wysłać pocztą na adres Muzeum Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, z
dopiskiem „Konkurs – Skarby Świątyni Sybilli”.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 czerwca 2019 roku.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 roku w trakcie wydarzenia „Pamiętny i chlubny
Rok 1809”.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
3. Prace wezmą udział w historycznej rekonstrukcji w ramach wydarzenia „Pamiętny i chlubny Rok 1809”,
które odbędzie się 30 czerwca 2019 roku.
4. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Muzeum Czartoryskich w
Puławach.
5. Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać w ciągu tygodnia po zamknięciu wystawy.
6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
7. Jury weźmie pod uwagę:
 zgodność prac z tematem;
 jakość i estetykę wykonania;
 oryginalność pomysłu;
 walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
8. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 7-18 lat;
 +18 lat.
9. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
10. Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni przez kontakt telefoniczny, mailowy. W przypadku osób
niepełnoletnich poprzez kontakt z rodzicem bądź opiekunem prawnym.
11. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich
danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000).
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora
www.muzeumczartoryskich.pulawy.pl oraz muzealnym fanpage’u.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
2. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
3. Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmuje Przewodniczący
Komisji Konkursowej.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Muzeum Czartoryskich w Puławach
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
Tel. 503 902 480
edukacja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
kontakt@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

