
Regulamin Konkursu „Poszukiwany, poszukiwana… kolejki, kartki i mały Fiat.” 

Organizatorem konkursu „Poszukiwany, poszukiwana… kolejki, kartki i mały Fiat.” jest Muzeum Pojezierza 

Myśliborskiego w Myśliborzu. 

Udział w konkursie wziąd mogą osoby dorosłe oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych.  

Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres mailowy organizatora (Muzeum Pojezierza Myśliborskiego) 

fotografii 1 przedmiotu związanego z okresem PRL oraz opisaniu jego ciekawej historii.  

Przedmiot konkursowy powinien przynależed do obszaru szeroko pojętego życia codziennego (np. przyrządy 

domowe, zabawki, etc.) oraz wiązad się z interesującą historią – ważną dla uczestnika konkursu, jego rodziny i/lub 

społeczności lokalnej, ciekawą ze względu na nietypowe losy przedmiotu (np. przynależnośd do znanych osobistości) 

lub wyjątkowo zabawną sytuacją w której brał on udział.  

Pełne zgłoszenie uczestnika (wypełnione drukowanymi literami) powinno zawierad: 

1. imię i nazwisko uczestnika 

2. opis historii przedmiotu (bezpośrednio w mailu lub w formie pliku tekstowego załączonego do wiadomości)  

3. fotografie (jedną lub kilka) przedmiotu 

4. telefon lub mail 

5. podpisane oświadczenie rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej, zawierające zgodę na udział dziecka w 

konkursie (oświadczenie podpisad, sfotografowad, wysład wraz z pracą) 

Zgłoszenia można przesyład od dnia 06.05.2020 do dnia 08.06.2020 na adres mailowy mpm.mysliborz@gmail.com 

w wiadomości pod tytułem: „Poszukiwany, poszukiwana… kolejki, kartki i mały Fiat.” 

Wśród nadesłanych zgłoszeo jury wybierze trzy najbardziej interesujące przedmioty o niezwykłych historiach.  

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz profilu Facebook Muzeum Pojezierza 

Myśliborskiego do 15.06.2020.  

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznej Nocy Muzeów (jesieo 2020 r.) 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.  

Dodatkowo przedmioty zgłoszone przez laureatów, wraz z ich autorskimi historiami, mogą znaleźd się na ekspozycji 

podczas wystawy towarzyszącej tegorocznej Nocy Muzeów (za ich zgodą).  

Postanowienia koocowe: 

1. Przedmiot musi byd własnością uczestnika konkursu bądź należed do jego zbiorów rodzinnych, do których 

zachowuje on pełnie praw.  

2. Uczestnicy niepełnoletni proszeni są o dołączenie do zgłoszenia skanu lub fotografii odręcznie podpisanego 

oświadczenia opiekuna prawnego, zawierającego zgodę na ich udział w konkursie.  

3. Każdy z uczestników może zgłosid do konkursu wyłącznie 1 przedmiot (lub integralny zespół przedmiotów; np. 

walizka ze sztudcami). 

4. Nadesłane fotografie powinny przedstawiad realny stan przedmiotu.  

5. Z konkursu wyłączone są: dokumenty i stare fotografie, a także widokówki i dzieła sztuki.  

6. Konkurs organizowany jest wyłącznie w sposób zdalny (tj. drogą mailową) – prosimy nie wysyład listów oraz nie 

przynosid artefaktów do siedziby Muzeum. 

7. Zgłoszenie nadesłane po dacie 15.06.2020 nie będą rozpatrywane. 

8. Wszelkie zapytania kierowad należy bezpośrednio do organizatora drogą mailową: 

Mail: mpm.mysliborz@gmail.com 
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Oświadczenie uczestnika 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM  KONKURSU „Poszukiwany, poszukiwana… kolejki, kartki i 

mały Fiat.” (2020 r.) ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO W MYŚLIBORZU. 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM  W REGULAMINIE 

KONKURSU   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie nadesłanych przeze mnie fotografii oraz 

treści nadesłanej historii (w formie pisemnej) na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

………………… 

 data i podpis uczestnika 

 

Prawa autorskie, informacje dodatkowe:   

1) Wszystkie prace przechodzą na własnośd Muzeum Pojezierza Myśliborskiego i nie podlegają zwrotowi.   

2) Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania nagrodzonych zdjęd oraz tekstów 

historii nadesłanych na konkurs. 

3) Muzeum Pojezierza Myśliborskiego oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach 

informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie zgadzają się na 

przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu.   

4) Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM  KONKURSU „Poszukiwany, poszukiwana… kolejki, kartki i 

mały Fiat.” (2020 r.) ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO W MYŚLIBORZU. 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM  W REGULAMINIE 

KONKURSU   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie nadesłanych przez moje dziecko/mojego 

podopiecznego fotografii oraz treści  nadesłanej historii (w formie pisemnej) na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych. 

 

………………… 

 data i podpis opiekuna prawnego uczestnika 

 

Prawa autorskie, informacje dodatkowe:   

1) Wszystkie prace przechodzą na własnośd Muzeum Pojezierza Myśliborskiego i nie podlegają zwrotowi.   

2) Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania nagrodzonych zdjęd oraz tekstów 

historii nadesłanych na konkurs. 

3) Muzeum Pojezierza Myśliborskiego oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach 

informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac 

lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu.   

4) Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu. 



Muzeum Pojezierza Myśliborskiego serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w 

konkursie plastycznym „Myślibórz – tu mieszkam”. 

 
Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, tkanina, 

tusz, kredka, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne  – warunkiem jest praca płaska, bez elementów 

przestrzennych) pracy związanej z tematem konkursu, tj. „Myślibórz – tu mieszkam” i przesłanie jej fotografii lub 

skanu na adres mailowy organizatora (Muzeum Pojezierza Myśliborskiego). 

 

Praca przedstawiad może jeden z zabytków Myśliborza lub okolic, atrakcję turystyczną (także współczesną), ciekawy 

widok, ilustrację lokalnej legendy lub wydarzenia historycznego. 

 

Jury konkursu będzie oceniad pomysłowośd wykonania oraz walory estetyczne. 

(poprawnośd zastosowanej kompozycji, dobór techniki wykonania, starannośd, kolorystyka, zaangażowanie, 

wrażenia odbiorcy, czytelnośd przekazu).   

 

 

Regulamin konkursu 

 

Organizatorem konkursu „Myślibórz – tu mieszkam” jest Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu 

  

W konkursie przewidziany jest podział uczestników na trzy grupy wiekowe: 

1.przedszkolaki i uczniowie „zerówek” 

2.uczniowie klas 0-3 

3.uczniowie klas 4-8 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.05.2020 r. Prace konkursowe przesyład można do dnia 08.06.2020r. na adres 

mailowy Muzeum: 

 mpm.mysliborz@gmail.com, w tytule wpisując: „Myślibórz – tu mieszkam”. 

 

Poprawne zgłoszenie uczestnika (wypełnione drukowanymi literami) powinno zawierad: 

1. imię i nazwisko autora pracy oraz wiek i klasę szkolną, do której uczęszcza; 

2. tytuł pracy – co przedstawia 

3. skan lub dobrą jakościowo fotografię przedstawiającą pracę konkursową 

    (np z formatu A3) 

4. telefon oraz e-mail do opiekuna/rodzica 

5. podpisane oświadczenie rodzica lub opiekuna, zawierające zgodę na udział dziecka w konkursie (oświadczenie 

podpisad, sfotografowad, wysład wraz z pracą) 

 

Spośród nadesłanych prac jury konkursu wybierze 3 najlepsze prace, w każdej z grup wiekowych. 

Lista laureatów ogłoszona zostanie na stronie internetowej oraz profilu Facebook Muzeum Pojezierza 

Myśliborskiego w dniu 15.06.2020 r.  

 

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznej jesiennej Nocy Muzeów. Dla 

autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

Postanowienia koocowe: 

1. Praca konkursowa wykonana powinna byd samodzielnie lub – w przypadku najmłodszych 

dzieci – z niewielka pomocą opiekuna 

2. Oceniana będzie zarówno estetyka, wkład pracy, jak i zgodnośd z tematyką konkursu 

3. Z konkursu wyłączone są prace przestrzenne – rzeźby, makiety, instalacje etc. 
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4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zachowania fizycznych prac do kooca trwania konkursu, tj. 15.06.2020 r. 

(umożliwi to ew. weryfikację prac – nadesłanie lepszego zdjęcia etc.) 

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w sposób zdalny (tj. drogą mailową) – prosimy nie wysyład listów oraz nie 

przynosid prac do siedziby Muzeum. 

6. Zgłoszenie nadesłane po dacie 08.06.2020 nie będą rozpatrywane. 

7. Wszelkie zapytania kierowad należy bezpośrednio do organizatora drogą mailową: 

Mail: mpm.mysliborz@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM  KONKURSU PLASTYCZNEGO „Myślibórz-tu mieszkam'' 

(2020 r.) ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO W MYŚLIBORZU. 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM  W REGULAMINIE 

KONKURSU. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku pracy dziecka na potrzeby 

konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

………………… 

 data i podpis opiekuna prawnego uczestnika 

 

Prawa autorskie, informacje dodatkowe:   

1) Wszystkie prace(fotografie prac konkursowych) przechodzą na własnośd Muzeum Pojezierza Myśliborskiego .   

2) Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęd nagrodzonych prac.   

3) Muzeum Pojezierza Myśliborskiego oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach 

informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac 

lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu.   

4) Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.  
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Muzeum Pojezierza Myśliborskiego serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w 

konkursie plastycznym „Zaprojektuj muzealną maskotkę”. 

 
Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika – 

warunkiem jest praca płaska, bez elementów przestrzennych)  - projektu maskotki Muzeum Pojezierza 

Myśliborskiego. 

 

Zwycięskie projekty realizowane będą w formie szytych maskotek dostępnych w muzealnym sklepiku. 

 

Praca powinna byd związana z artefaktami z kolekcji muzealnej lub myśliborskimi zabytkami, atrakcjami 

turystycznymi i legendami. 

 

Jury konkursu będzie oceniad pomysłowośd oraz walory estetyczne. 

(poprawnośd zastosowanej kompozycji, dobór techniki wykonania, starannośd, kolorystyka, zaangażowanie, 

wrażenia odbiorcy, czytelnośd przekazu).   

 

 

Regulamin  konkursu 

 

Organizatorem konkursu „Zaprojektuj muzealną maskotkę” jest Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu.  

 

W konkursie przewidziany jest podział uczestników na trzy grupy wiekowe: 

1.przedszkolaki i uczniowie „zerówek” 

2.uczniowie klas 0-3 

3.uczniowie klas 4-8 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.05.2020 r. 

Prace konkursowe (fotografię wykonanej pracy) przesyład można do dnia 08.06.2020r. na adres mailowy 

Muzeum: mpm.mysliborz@gmail.com, w tytule wpisując: „Zaprojektuj muzealną maskotkę”. 

 

Poprawne zgłoszenie uczestnika (wypełnione drukowanymi literami) powinno zawierad:  

1. imię i nazwisko autora pracy oraz wiek i klasę szkolną, do której uczęszcza; 

2. tytuł pracy – co przedstawia. Maskotce można również nadad imię. 

3. skan lub dobrą jakościowo fotografię przedstawiającą pracę konkursową 

4. telefon oraz e-mail do opiekuna/rodzica. 

5. podpisane oświadczenie rodzica lub opiekuna, zawierające zgodę na udział dziecka w konkursie (oświadczenie 

podpisad, sfotografowad, wysład wraz z pracą) 

 

Spośród nadesłanych prac jury konkursu wybierze 3 najlepsze prace - po jednej w każdej z grup wiekowych. Lista 

laureatów ogłoszona zostanie na stronie internetowej oraz profilu Facebook 

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w dniu 15.06.2020 r. 

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznej jesiennej Nocy Muzeów. 

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni, m.in. uszytymi wg. ich projektów maskotkami w wymiarze XXL. 

 

Postanowienia koocowe: 

1. Praca konkursowa wykonana powinna byd samodzielnie lub – w przypadku najmłodszych dzieci – z niewielką 

pomocą opiekuna 

2. Oceniana będzie zarówno estetyka, wkład pracy, jak i zgodnośd z tematyką konkursu 

3. Z konkursu wyłączone są prace przestrzenne – rzeźby, makiety, instalacje etc. 

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zachowania fizycznych prac co najmniej do kooca trwania konkursu, tj. 
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15.06.2020 r. (umożliwi to ew. weryfikację prac – nadesłanie lepszego zdjęcia etc.) 

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w sposób zdalny (tj. drogą mailową) – prosimy nie wysyład listów oraz nie 

przynosid prac do siedziby Muzeum. 

6. Zgłoszenie nadesłane po dacie 08.06.2020 nie będą rozpatrywane. 

7. Wszelkie zapytania kierowad należy bezpośrednio do organizatora drogą  

mailową: 

Mail: mpm.mysliborz@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM  KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zaprojektuj muzealna 

maskotkę'' (2020 r.) ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM POJEZIERZA MYŚLIBORSKIEGO W MYŚLIBORZU. 

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OKREŚLONYM  W REGULAMINIE 

KONKURSU   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku pracy dziecka na potrzeby 

konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

………………… 

 data i podpis opiekuna prawnego uczestnika 

 

Prawa autorskie, informacje dodatkowe:   

1) Wszystkie prace (fotografie prac konkursowych) przechodzą na własnośd Muzeum Pojezierza Myśliborskiego i nie 

podlegają zwrotowi.   

2) Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęd nagrodzonych prac.   

3) Muzeum Pojezierza Myśliborskiego oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach 

informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac 

lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu.   

4) Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.  
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