Regulamin Konkursu
Przepis na plakat
I. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Przepis na plakat”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych (zwanego
dalej „Konkursem”), jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – zwane dalej „Organizatorem”.
1.2. Celem Konkursu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku oraz rozbudzanie zainteresowania historią i sztuką. Ponadto celami Konkursu są:
• podnoszenie kompetencji projektowania dobrego plakatu, przy wykorzystaniu przygotowanego
przez Muzeum narzędzia – filmu instruktażowego „Przepis na plakat”;
• wyrabianie kompetencji estetycznych przy wykorzystaniu inspiracji sztuką plakatu dwudziestolecia
międzywojennego;
• doskonalenie sprawności manualnych i umiejętności plastycznych;
• popularyzacja świetnie zaprojektowanych plakatów z okresu II Rzeczpospolitej.
1.3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1–6 szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych:
• Uczniowie klas 1–3,
• Uczniowie klas 4–6.
1.4. Uczniowie, jako osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych
przedstawicieli ustawowych, którzy składają oświadczenie o udziale małoletniego załączone do Regulaminu.
1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
1.6. Terminarz konkursu:
− Ostateczny termin nadesłania prac: 27 listopada 2022 r. (o dochowaniu terminu decyduje data
stempla pocztowego);
− Ogłoszenie wyników nastąpi 13 grudnia 2022 r.
1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
1.8. W Konkursie nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
1.9. Dyrektor Muzeum ma prawo zmienić Regulamin w trakcie trwania Konkursu, o czym uczestnicy
Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Muzeum.

Strona 1 z 6

II. Postanowienia dotyczące prac
2.1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej – plakatu informującego o dowolnej,
autentycznej lub fikcyjnej, wystawie.
2.2. Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia plakatu, które zostały ujęte w
filmie instruktażowym dostępnym na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz kanale
YouTube - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - YouTube. Inspiracją do zaprojektowania pracy powinny
być plakaty z dwudziestolecia międzywojennego umieszczone na stronie Muzeum pod adresem
www.muzeumpilsudski.pl. Nawiązania do stylistyki plakatów z okresy II Rzeczpospolitej będą brane pod
uwagę przy ocenie pracy.
2.3. Organizator przyjmuje również prace przygotowane grupowo. Każdy uczestnik lub grupa uczestników
może dostarczyć jedną pracę. Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osoby dorosłej.
2.4. Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną, własnoręczną techniką, np. kredkami, farbami,
flamastrami, z wykorzystaniem wycinanki itp. Organizator nie przyjmuje prac przygotowanych cyfrowo w
programach graficznych.
2.5. Praca powinna być wykonana w formacie A2.
2.6. Prace należy przesłać na adres: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Al. Piłsudskiego 29, 05-070
Sulejówek, z dopiskiem: Przepis na plakat w terminie do 27 listopada 2022 r. (decyduje data stempla
operatora pocztowego). Praca powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem podczas wysyłki, najlepiej
tekturową tubą do rysunków.
2.7. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:
•
•
•
•

imię, nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza autor/rka bądź autorzy;
wiek autora/autorki bądź autorów;
nazwa i adres szkoły;
tytuł pracy.

2.8. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie o udziale małoletniego w konkursie „Przepis na
plakat” (wzór w Załączniku do Regulaminu Konkursu). Prace konkursowe przesłane bez oświadczenia nie
będą mogły wziąć udziału w Konkursie.
2.9. Szczegółowych informacji w imieniu organizatora udziela koordynatorka Konkursu - Zuzanna Zasacka
pod adresem e-mail: z.zasacka@mjpws.pl

III. Oświadczenia uczestników konkursu.
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3.1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez rodziców i/lub przedstawicieli
ustawowych Uczestnika oświadczenia, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
nadesłanej pracy konkursowej. Ponadto wysyłając zgłoszenie do Konkursu rodzice i/lub przedstawiciele
ustawowi Uczestnika oświadczają, że nieodpłatnie udzielają Organizatorowi licencji, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, do wykorzystywania prac oraz opublikowania imienia i nazwiska autora oraz
miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz
na stronach internetowych Muzeum, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i
marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką, w
tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek
nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie.
3.2. Rodzice i/lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika wysyłając zgłoszenie do Konkursu oświadczają, że
zapoznali się z Regulaminem Konkursu Przepis na plakat.
3.3. Rodzice i/lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika Konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonaniem umowy licencji, w celach wynikających z
Regulaminu Konkursu, stosownie do art. 6 ust. 1 lit b 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) – „RODO”.
IV. Przebieg konkursu i rozstrzygnięcie
4.1. Oceny wszystkich projektów konkursowych, także w zakresie ich zgodności z tematem Konkursu,
dokona jury powołane przez Organizatora w składzie co najmniej trzyosobowym. Prace konkursowe zostaną
ocenione w oparciu o następujące kryteria: jakość wykonania, atrakcyjność graficzno-plastyczna,
oryginalność, ciekawe i oryginalne nawiązanie do sztuki plakatu z okresu II Rzeczpospolitej.
4.2. Prace będą oceniane w skali punktowej. Autorom prac w każdej kategorii wiekowej, którzy otrzymają
największą liczbę punktów zostaną przyznane nagrody.
•
•
•

Za I miejsce - tablet graficzny do rysowania oraz książki;
Za II miejsce - profesjonalne materiały plastyczne oraz książki;
Za III miejsce - profesjonalne materiały plastyczne oraz książki.

4.3. Rozstrzygnięcie Konkursu, poprzez wydanie werdyktu jury, nastąpi najpóźniej do 13 grudnia 2022 roku.
Wyniki zostaną udostępnione na stronie www.muzeumpilsudski.pl. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają
odwołaniu.
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4.4. Niezależnie od informacji zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora Konkursu, nagrodzeni
uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach drogą elektroniczną, zgodnie z danymi
wskazanymi w Oświadczeniu.
4.5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej:
www.muzeumpilsudski.pl informacji o zwycięzcach Konkursu (tj. imion i nazwisk uczestników Konkursu,
nazwy szkoły), na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
4.6 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Załącznik do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UDZIAŁU MAŁOLETNIEGO
w KONKURSIE „Przepis na plakat”
Ja niżej podpisany/-na …………………………..………………………………… (imię i nazwisko),
jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/-ej syna/córki*)
……………………………………..…………………………………………………..………..………… (imię i nazwisko)
zamieszkałego/-ej …………………………………………………………………………………………..
Szkoła, klasa: …………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu………………………………………………….…………………………………………………..
E-mail ….………….………………………………..……………………………..................................
Data urodzenia córki/syna ………………………………………………………………………………
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Przepis na plakat” i akceptuję jego treść.
2. Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………..… (imię i nazwisko dziecka) w
Konkursie na „Przepis na plakat”. Wyrażam, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie i publikację przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku „Przepis na
plakat” autorstwa mojego podopiecznego. Niniejsza zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i
użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w sieci Internet oraz
w formie drukowanej, w tym także w połączeniu z innymi obrazami, z podaniem imienia i nazwiska autora.
3. Oświadczam, że „Przepis na plakat” został wykonany przez mojego podopiecznego osobiście i posiada do
niego wszelkie prawa.
4. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 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) – „RODO” zostałam/em poinformowany/ a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Aleja Piłsudskiego 29 05-070 Sulejówek.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest
rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych.

możliwy

pod

adresem:

3) Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień
wynikających z udzielonej zgody na wykorzystanie wykonanego przez mojego podopiecznego „Przepis
na plakat” (udzielonej licencji).
4) Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w związku z zawartą umową
licencji, której jestem Stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

*)

niepotrzebne skreślić
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5) Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym
powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów,
poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym
do profilowania.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;
b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

..………………………………………………………………………………….
(data i odręczny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)
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