REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WIOSNA 2019
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Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Kielcach.
Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 i trwa do 31 maja 2019.
Temat prac konkursowych brzmi: „Pałac w przestrzeni wyobraźni”.
W konkursie mogą brać udział uczniowie w wieku od 6 do 15 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Prace konkursowe z dopiskiem „Dział Edukacji” należy złożyć osobiście lub przesłać
pocztą najpóźniej do 31 maja 2019 do godz. 15.00 w Biurze Podawczym lub pokoju
nr 26 na adres Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, oddział Muzeum Narodowego w
Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25–010 Kielce.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice.
3. Dostarczane prace konkursowe powinny być w formacie A3 (297 mm x 420 mm).
4. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane osobiście i wcześniej
niepublikowane.
5. Każdy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedną pracę.
6. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do
zgłaszanej przez siebie pracy.
8. Praca konkursowa musi być opatrzona tytułem.
9. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz zgodę
rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2). Dane te będą służyć do kontaktu
organizatora z uczestnikiem konkursu.
10. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
11. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępniane innym podmiotom. (Klauzula informacyjna w Załączniku nr 1)
12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać będzie
niezakwalifikowanie pracy lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatora.
2. Komisja konkursowa będzie oceniała zgłoszone prace według następujących
kryteriów: zgodność pracy z tematyką, estetyka pracy i jej oryginalność.
3. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: 6–9 lat, 10–12 lat, 12–
15 lat.
4. Komisja konkursowa ma prawo do odstąpienia od przyznania nagród, jak również
prawo do udzielenia dodatkowych wyróżnień.
5. Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania
im nagród, jest ostateczna.
6. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe
ani ekwiwalent pieniężny.
7. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród konkursu nastąpi 14 czerwca o
godzinie 14 w siedzibie organizatora – w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.
Informacje o wynikach będą dostępne również na stronie www.mnki.pl.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na ekspozycję swojej pracy w Dawnym Pałacu
Biskupów Krakowskich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac zgłoszonych
do konkursu (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania
ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania).
3. Uczestnik konkursu zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku w celach
reklamowo-marketingowych.
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w niniejszym regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
6. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na
stronie www.mnki.pl.

