
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 

„MODA ZIEMIAŃSKA 1864-1939” 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, ul. Pleszewska 5A,    

63- 330 Dobrzyca.  

2. Konkurs rozpoczyna się 20 lutego 2017 r. i trwać będzie do 20 marca 2017 r. 

3. Tematem prac konkursowych jest „Moda ziemiańska 1864-1939”. 

4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas gimnazjalnych I-III. 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Prace konkursowe należy nadesłać do siedziby organizatora konkursu, pocztą tradycyjną, 

pod adresem: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, ul. Pleszewska 5a, 63-330 Dobrzyca, do 

dnia 16 lutego 2017 r. Decydować będzie data stempla pocztowego. 

2. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej technice. Jej tematem jest „Moda 

ziemiańska 1864-1939”, zaprezentowana w jednej z następujących kategorii: moda balowa, 

sportowa (polo, tenis, krykiet, jazda konna), myśliwska (łowiecka), ślubna i zaprojektowana 

dla pary mężczyzna-kobieta, na tej samej planszy i podpisana datą lub przedziałem 

czasowym, do jakiego nawiązuje. 

3. Praca przekazana na konkurs musi być pracą własnoręcznie wykonaną. 

4. Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę. 

5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

6. Uczestnik konkursu, jeśli jego praca zostanie wytypowana do nagrody, zobowiązany jest 

złożyć   pisemne   oświadczenie,  że   przysługuje  mu  do  niej   wyłączne  prawo  majątkowe  

i autorskie. Brak takiego oświadczenia powoduje usunięcie pracy z konkursu. 

7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz nadanym przez siebie 

nickiem. Nick, wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz szkoły i klasy,  powinien zostać 

dołączony do pracy w osobnej zaklejonej kopercie. Prace nie spełniające tych warunków nie 

będą rozpatrywane. 

8. Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie 

będą udostępnianie innym podmiotom. 



9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z jego warunków oznaczać będzie 

niezakwalifikowanie pracy do konkursu. 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

 

1. Do  oceny   prac  konkursowych  powołane   zostanie przez  organizatora  jury, w  składzie: 

 dr Marek Jaeger, dr Katarzyna Podczaska, Sylwa Kuźnicka, które spośród nadesłanych prac 

wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteriami oceny prac są: zgodność z tematyką, poprawność merytoryczna w zakresie 

historii ubiorów, estetyka pracy. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez komunikat zawierający tytuły 

nagrodzonych prac, imiona i nazwiska uczniów oraz nazwę szkoły.  Nastąpi to podczas 

spotkania zorganizowanego w siedzibie organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora www.muzeum-dobrzyca.pl. 

4. Nagrodą główną w konkursie jest bon pieniężny do Empiku o wartości 500 zł. 

5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce, w postaci bonów 

pieniężnych do Empiku, o wartości odpowiednio 300 zł i 200 zł.  

6. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród, jeśli prace nie będą spełniały jego oczekiwań. 

7. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna. 

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani pieniężne. 

9. Biorąc udział w konkursie, jego uczestnik akceptuje regulamin konkursu. 

10. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie organizatora www.muzeum-dobrzyca.pl 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt 

małej ilości przekazanych prac oraz rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami regulaminu. 

 

http://www.muzeum-dobrzyca.pl/
http://www.muzeum-dobrzyca.pl/



