


W związku z przypadającą na 2018 rok 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. 
rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-
Parkowy aktywnie włącza się w obchody obu jubileuszy. Na drugą połowę roku zaplanowanych jest wiele 
wydarzeń, które na przykładzie działalności ziemian ukażą, przez wiele lat niedoceniany, a obecnie często 
pomijany i zapomniany wkład warstwy ziemiańskiej w odrodzenie polskiej państwowości. 

Na listopad 2018 roku planowana jest wystawa „Ziemiańskie drogi do niepodległości”, która 
zaprezentowana będzie we wnętrzach dobrzyckiego pałacu. Ekspozycja podzielona będzie w sposób 
chronologiczny na trzy części. Pierwsza z nich, to syntetyczna próba przedstawienia wkładu warstwy 
ziemiańskiej w walkę z zaborcą przed 1918 r., na płaszczyźnie zarówno politycznej, jak i społeczno-
gospodarczej. Kolejna centralna część wystawy przedstawi udział wybranych ziemian z południowo-
wschodniej Wielkopolski w działaniach politycznych i wojskowych Powstania Wielkopolskiego. Ekspozycja 
zwróci zatem uwagę na postacie ziemian czynnych w burzliwym okresie przełomu roku 1918 i 1919  
zaangażowanych w tworzenie powstających wówczas rad ludowych, wybory i udział w Polskim Sejmie 
Dzielnicowym. Ostatnia część wystawy to próba ukazania różnorodności dalszych losów ziemiańskich 
uczestników powstania, w tym zwłaszcza udziału w wojnie polsko-bolszewickiej, działalności politycznej 
i społeczno-gospodarczej w okresie II Rzeczypospolitej, a także zaangażowania w pierwsze organizowane 
wówczas obchody rocznic wielkopolskiego zrywu powstańczego. Wystawa będzie miała charakter 
multimedialny, treści zostaną zaprezentowane w atrakcyjny i nowoczesny sposób, dostosowany do widza 
w każdym wieku. 

Wystawie będzie towarzyszyć listopadowa konferencja „Moja miejscowość w powstaniu wielkopolskim”, 
która adresowana jest do dzieci i młodzieży. Podczas jej trwania zaprezentowana zostanie publikacja 
„Udział ziemian Wielkopolski południowo-wschodniej w powstaniu 1918-1919”.

Konkurs PORTRET NIEPODLEGŁEJ jest zaproszeniem do 
współtworzenia tych wydarzeń przez młodzież. Laureaci konkursu 

zostaną poproszeni o prezentacje swoich prac podczas konferencji, 
a jedna wybrana praca konkursowa zostanie włączona 
w ekspozycję listopadowej wystawy. Ponadto autorom 

najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody rzeczowe. 



REGULAMIN KONKURSU PORTRET NIEPODLEGŁEJ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ul. Pleszewska 5a, 63-330 
Dobrzyca, dalej: „Organizator”.

2. Konkurs odbywa się od dnia 01.04.2018 r. do dnia 15.06.2018 r. 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Adresowany jest do uczniów szkół średnich.

4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy poświęconej wybranemu przez uczestnika przedstawicielowi warstwy 
ziemiańskiej, którego działalność przysłużyła się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ukazana może być nie 
tylko walka z bronią w ręku, ale także aktywność polityczna, społeczna i gospodarcza wybranej osoby. 

§ 2 Zasady udziału w konkursie

1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe określone w § 1 pkt. 4 w formie 
mul�medialnej tj. stanowiącej połączenie różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, obrazu, grafiki, animacji, 
wideo) np. film, wywiad, animacja komputerowa, strona internetowa itp. 

2. Zgłaszać mogą się zarówno uczestnicy indywidualni jak i grupy maksymalnie 5-cio osobowe. 

3. W przypadku realizacji filmu, wywiadu itp. długość nie może przekraczać 5 min.

4. Zadanie konkursowe wykonane niezgodnie z wymogami określonymi w pkt 3 nie będą brane pod uwagę w toku 
Konkursu.

5. Prace konkursowe, zapisane na nośniku danych (np. płyta CD) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora, 
wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego regulaminu do 15 czerwca 2018 r.

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie na zasadach określonych powyżej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zasad 
Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych osoby 
trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z Konkursu.

8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Uczestnik Konkursu.

§ 3 Zasady oceny prac

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu nadzór pełnić będzie Komisja Konkursowa składająca się z trzech przedstawicieli 
Organizatora.

2. Wybierając najciekawsze prace Komisja Konkursowa kierować będzie się następującymi aspektami:
- wartość merytoryczna (60% oceny) – ilość i jakość treści historycznych;
- wartość wizualna (40% oceny) – estetyczna, nowatorska i przemyślana forma zaprezentowania treści, bogactwo 
ilustracji.

§ 4 Prawa autorskie i udostępnianie prac

1. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie Organizatorowi Zadania konkursowego wyraża zgodę na publiczne udostępnienie 
pracy.

2. Prace muszą być wykonane własnoręcznie z przestrzeganiem wszelkich praw autorskich obowiązujących cytowane 
utwory. 

3. Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie, Uczestnik oświadcza że praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, 
samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą 



odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

4. Uczestnikowi nie przysługują prawa do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania przez Organizatora nadesłanego 
opowiadania poprzez jego publikację na stronie internetowej Organizatora/na portalu (…)

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na podanie jego nazwiska przez Organizatora podczas ogłaszania 
wyników Konkursu.

§ 5 Nagrody

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Organizatora www.dobrzyca-muzeum.pl.

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji realizowanej przez Organizatora w dniach 6-7 września 
2018 r. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Autorzy najciekawszych prac zostaną poproszeni o ich prezentację podczas konferencji 16.11.2018 r. pt. „Moja 
miejscowość w powstaniu wielkopolskim”. 

5. Ponadto ze wszystkich nadesłanych w Konkursie prac wyłoniona zostanie jedna (niezależnie od wyników konkursu), 
która włączona zostanie w ekspozycję wystawy czasowej „Ziemiańskie drogi do niepodległości” planowanej od  
9 listopada 2018 r. 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnik może zgłaszać pisemnie w terminie 14 dni 
od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej wysłania przez Uczestnika.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
Reklamacje powinny być wysłane na adres Organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 30 dni od 
dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. O decyzji w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji 
w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji 
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu lub uzyskania od 
uczestnikwdodatkowych oświadczeń.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania Uczestnikom nadesłanych przez nich prac.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu przeprowadzenia niniejszego Konkursu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
Organizatora według obowiązujących przepisów.

5. W kwes�ach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

NR ZGŁOSZENIA
WYPEŁNIA ORGANIZATOR

Podpisaną kartę zgłoszenia należy dołączyć do pracy konkursowej. Każdy z autorów pracy wypełnia osobną kartę zgłoszenia.

Tytuł pracy:...................................................................................................................................................................................................

Metoda wykonania:.....................................................................................................................................................

Dane autora pracy:

Imię i nazwisko:...........................................................................................................................................................  

Data urodzenia: ................................................................ Adres e-mail:.................................................................... 

Nazwa i adres szkoły: ..................................................................................................................................................

Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego (należy wypełnić tylko wtedy, gdy autor pracy jest osobą 
niepełnoletnią)
Imię i nazwisko:........................................................................................................................................................... 
Numer telefonu kontaktowego........................................... Adres e-mail:.................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję w całości warunki regulaminu konkursu „Portret Niepodległej”, którego Organizatorem 
jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego przez Organizatora 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zgodnie 
z Regulaminem Konkursu i w celu jego realizacji, a także w celach statystycznych i marke�ngowych.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego 
określonych powyżej w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania przez Organizatora lub przez upoważnione przez niego 
podmioty.

Wyrażam zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie mojej pracy konkursowej/pracy konkursowej mojego dziecka lub podopiecznego na 
następujących polach eksploatacji: na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych, podczas konferencji 16.11.2018 r. 
pt. „Moja miejscowość w powstaniu wielkopolskim” oraz w celach promocyjnych i edukacyjnych związanych ze statutową działalnością 
Organizatora.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego w celu zamieszczenia relacji
konkursu w materiałach drukowanych, w mediach, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

Miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika/rodzica 
lub opiekuna prawnego

..........................................................................................................
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