REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Para buch, koła w ruch - 150 lat kolei w Zielonej Górze”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem KONKURSU pod nazwą „Para buch, koła w ruch - 150 lat kolei w Zielonej Górze”
jest Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Przewozy Regionalne POLREGIO.
2. Praca plastyczna stworzona przez Zwycięzcę KONKURSU zostanie wykorzystana (w całości lub
w jej fragmencie) do stworzenia plakatu promującego wystawę.
3. Celem KONKURSU jest:
a) rozbudzenie zainteresowania historią kolejnictwa na Ziemi Lubuskiej
b) przybliżenie regionalnych tras kolejowych, sprzyjających aktywnej turystyce
4. KONKURS jest adresowany do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych.
5. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny.
6. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
§ 2.
Zadanie Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika KONKURSU jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej początków kolei
w Zielonej Górze.
2. Prace powinny dotyczyć historii kolejnictwa oraz odzwierciedlać piękno przyrody i dawnej architektury naszego regionu.
§ 3.
Wymagania dotyczące prac konkursowych
1. Każdy Uczestnik może zgłosić do KONKURSU jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A4 i nie
większym niż A3.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolnymi technikami, takimi jak: farby, kredki, pastele
czy wydzieranka z możliwością zastosowania techniki mieszanej.
3. Zgłoszony projekt powinien być pracą samodzielną, która nigdy wcześniej nie była upubliczniana,
zwłaszcza podczas innych konkursów.
4. Uczestnik dostarcza pracę wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA na adres Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze.
5. Pracę konkursową należy na odwrocie podpisać (imię, nazwisko, wiek, placówka oświatowa).
6. Niespełnienie przez uczestnika powyższych warunków formalnych lub technicznych zgłoszenia,
może spowodować odrzucenie pracy przez Organizatora.

§ 4.
Zgłoszenie udziału w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa jest czytelnie wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (dostarczona wraz z
pracą konkursową).
2. REGULAMIN KONKURSU oraz KARTA ZGŁOSZENIA są do pobrania na stronie
www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy
3. O zachowaniu terminu dostarczenia pracy konkursowej decyduje data wpływu do siedziby Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, tj. do 10.09.2021r. włącznie.

4. Prace prawidłowo zgłoszone do KONKURSU zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie
internetowej www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy oraz na profilach społecznościowych.
5. W przypadku pojawienia się ewentualnych obostrzeń, wynikających z sytuacji pandemicznej, Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania prezentacji prac konkursowych w oparciu o zdjęcia cyfrowe prac i Kartę Zgłoszenia przesłane droga elektroniczną (o zmianach poinformujemy telefonicznie lub pocztą email).
6. Przystąpienie do KONKURSU jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU i wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z REGULAMINU KONKURSU, zgodnie z art.6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska
uczestnika do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora, tj. na
stronie internetowej Muzeum, w lokalnych mediach i w materiałach popularyzatorskich.
§ 5.
Ocena prac konkursowych
1. Oceny prac dokona JURY powołane przez Organizatora.
2. Ocena zgłoszonych prac konkursowych dotyczyć będzie następujących kryteriów:
a) wartość artystyczna
b) nawiązanie do tematu Konkursu oraz czytelność przesłania
c) pomysłowość
d) oryginalność
3. Decyzja JURY o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
§ 6.
Nagroda
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz NAGRODĘ
PUBLICZNOŚCI.
2. Przewidziana pula nagród wynosi 1200 zł.
3. Wyłoniony decyzją JURY zdobywca I miejsca zostanie dodatkowo wyróżniony umieszczeniem
nagrodzonej pracy (w całości lub w jej fragmencie) na plakacie promującym wystawę (również
w wersji elektronicznej).
4. Ponadto wszystkie nadesłane prace, bez względu na wybór JURY, wezmą udział w głosowaniu
INTERNAUTÓW.
5. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie laureata NAGRODY PUBLICZNOŚCI.
6. NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI otrzyma praca wyłoniona drogą głosowania internetowego przez podliczenie oddanych głosów.
7. Głosy oddawane będą w formie kliknięcia pod wybraną pracą konkursową w Internetowej Galerii na
stronie www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy
8. INTERNAUTA może oddać tylko jeden głos na wybraną pracę w trakcie całego głosowania.
§ 7.
Przebieg Konkursu
1. 18.06.2021 r. - ogłoszenie KONKURSU na stronie internetowej Muzeum Ziemi Lubuskiej
2. 18.06.- 10.09.2021 r. - termin dostarczania prac konkursowych
3. 13.09.2021 r. - opublikowanie nadesłanych prac w formie INTERNETOWEJ GALERII na stronie
www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy
4. 13.09.- 17.09.21r. - głosowanie INTERNAUTÓW.
5. 20.09.21r. - ogłoszenie werdyktu JURY oraz podanie wyników głosowania INTERNAUTÓW na
stronie www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy i na portalu społecznościowym Facebook Edukacja
w muzeum.
6. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach KONKURSU.
7. 01.10. 2021r. - uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Muzeum podczas wernisażu
wystawy pt. „Para buch, koła w ruch - 150 lat kolei w Zielonej Górze”.
9. W terminie 01.10.2021 r.- 02.01.2022 r. prace będą prezentowane w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
§8

Prawa autorskie
1. Laureaci KONKURSU wyrażają zgodę na wykorzystywanie prac konkursowych do realizacji
działań promocyjnych przez Organizatora, m.in. na takich polach jak:
a) korzystanie z projektu w celach marketingowych i promocyjnych
b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej technikami drukarskimi i cyfrowymi, w tym
np. w folderach, plakatach, filmach, animacjach, stronie internetowej itp.
c) publiczne prezentowanie:
- na stronie internetowej i profilach społecznościowych Organizatora (Internetowa Galeria)
- w ramach wystawy pokonkursowej
2. Z chwilą przesłania pracy do Organizatora, Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą pracy
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 9.
Dane osobowe
1. Uczestnicy podają dane osobowe w celu zakwalifikowania i udziału w KONKURSIE.
2. Dane osobowe (imię, wiek, placówka oświatowa) zostaną zamieszczone na
stronie internetowej: www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy oraz na profilach społecznościowych
Organizatora Konkursu, a także zostaną udostępnione innym podmiotom zaangażowanym w promocję Konkursu (w tym ewentualnym patronom honorowym i medialnym).
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora danych osobowych,

tj. MZL, znajduje się w jego siedzibie oraz pod adresem:
https://euslugi.mzl.zgora.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

Wszelkich informacji o konkursie udziela Dział Oświatowy MZL. Tel. 68 327 23 45 w.19.

