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ELIMINACJE

1. Temat konkursu. „Wirtualne kolekcje” to hasło tegorocznych eliminacji konkursu. Zapraszamy do odwiedzenia 

najsłynniejszych muzeów świata w poszukiwaniu obrazów Jeana-Michela Basquiata oraz Cy Twombly’ego. 

W tym roku Organizator konkursu zaproponował również szerszy temat „Dlaczego tęsknię za muzeum”. Uczest-

nicy Projektu mogą stworzyć prace, w których zawarta zostanie artystyczna odpowiedź na pytania dlaczego 

tęsknią za Muzeum, co sprawiło, że chcieliby tam wrócić. Pamiętać należy jednak, że z obszaru realizacji Projektu 

wyłączone są muzea martyrologiczne. 

2. Adresaci. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lub do 25 lat w przypadku ucz-

niów ośrodków umożliwiających realizowanie obowiązku szkolnego i nauki do 25 r. ż. Eliminacje w Skierniewi-

cach prowadzi Muzeum Historyczne Skierniewic, ul. Batorego 64J, 96-100 Skierniewice, tel. 573447126.

3. Techniki prac. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę w jednej z poniższych technik:

– malarstwo, grafika, rysunek i in. wykonane na powierzchni płaskiej o formacie nie mniejszym niż A4 

i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),

– formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50 x 50 x 50 cm,

– grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1,

– film do 3 min. w formacie MP4 nagrany na płytę CD/DVD.

4. Oznaczenie prac. Na pracy należy zamieścić czytelnie następujące informacje:

– imię i nazwisko autora pracy,

– dokładny wiek autora pracy,

– tytuł pracy,

– nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace,

– imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

Prace nie spełniające wymagań nie będą brały udziału w Projekcie.

5. Termin. Prace należy dostarczyć do 31 marca (środa) do godz.17.00 do Muzeum Historycznego Skierniewic, ul. 

Batorego 64J, 96-100 Skierniewice.

6. Rozstrzygnięcie konkursu. Jury wyłoni laureatów w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 

lat, 16-18/25* lat (*dotyczy uczniów ośrodków umożliwiających realizowanie obowiązku szkolnego i nauki 

do 25 r. ż.). Prace zakwalifikowane do wystawy będą prezentowane w galerii online na � Muzeum oraz w sie-

dzibie Muzeum. Głosowanie online na prace prezentowane w galerii na � Muzeum rozpocznie się 20 kwietnia 

i trwać będzie do 4 maja do godziny 12.00. Jego zwycięzca zostanie laureatem nagrody publiczności.Wręczenie 

nagród i otwarcie wystawy planujemy na 11 maja (wtorek) o godz. 10.00 w Muzeum Historycznym Skierniewic. 

Wystawa będzie prezentowana do 1 czerwca.  

7. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w finale 

konkursu. Pozostałe prace będzie można odebrać od 2 do 30 czerwca.

8. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w materiałach promocyjnych 

drukowanych lub zamieszczanych w Internecie oraz zatrzymania wybranych prac na własność.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Zagadnienia sporne lub nieobjęte regulaminem 

rozstrzyga organizator.
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FINAŁ KONKURSU - MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU

W lipcu 2021 r. obradować będzie Jury – złożone ze specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki, 

które wyłoni laureatów – ok. 150 osób, których prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum 

Okręgowym w Toruniu. Spośród tych osób, w pięciu kategoriach wiekowych Jurorzy wytypują równorzędne 

nagrody. Przyznane zostaną także nagrody dla opiekunów plastycznych (kształcących młodych artystów w do-

mach kultury, galeriach, szkołach specjalnych itp.) oraz nagrody dodatkowe, takie jak: Nagroda Prezydenta 

Miasta Torunia, Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu, Nagroda Towarzystwa Muzeum Okręgo-

wego w Toruniu, a także Nagroda dla Instytucji za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne 

osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

W miesiącach sierpień – październik 2021 r. odbędzie się internetowy plebiscyt publiczności –  goście odwie-

dzający galerię wirtualną będą mogli głosować na prace, które ich zdaniem powinny zostać nagrodzone. 

W ten sposób, w każdej kategorii, zostanie dodatkowo wyłoniona jedna Nagroda Publiczności. 

Wystawa wybranych przez Jury prac odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w listopadzie i grudniu 

2021 r.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Seminarium podsumowujące Projekt (grudzień 

2021 r.) połączone z wręczeniem nagród. Dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na 

wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Uwagi organizatora:

– nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodu-kowania prac w 

celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na 

stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;

– prac nie wolno podklejać ani oprawiać;

– prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie 

kwalifikują się do Projektu;

– zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy o podpisanie 

stosownych oświadczeń przez opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników Międzynarodowych 

Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum.

komunikat RODO



imię i nazwisko autora pracy

dokładny wiek autora pracy oraz klasę (np. kl. V)

tytuł pracy

nazwę i adres szkoły bądź instytucji

imię i nazwisko opiekuna plastycznego

metryczka
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Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………..……………..

imię i nazwisko Uczestnika

w Projekcie: XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu Projektu: XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne 

dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum  

………………………………………………..............................................................................................................................

miejsce, data, podpis

(podpis uczestnika; w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

     Klauzula zgody

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

…………………………………….……………………………………………………………………................................................................. 

imię i nazwisko Uczestnika, wiek

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez 

Organizatora Projektu: XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda 

w Muzeum, w rozumieniu przepisów 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celach:

 - wydania dyplomów i nagród dla Laureatów oraz finalistów Projektu,

- marke�ngowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach w celu budowania pozytywnego wizerunku Organizatora,

- prowadzenia analiz statystycznych oraz przechowywania danych dla celów rozliczalności (wykazania 

spełnienia przez Muzeum obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych moich/mojego 

dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora i podmioty współ-

pracujące z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji 

określonych celów, dla których dane są gromadzone i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

w tym obowiązków archiwizacyjnych administratora danych.

Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich/mojego dziecka 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia celów przetwarzania do których zostały podane, 

przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2021 r.

………………………………………………............................................................................................................................. 

miejsce, data, podpis

(podpis uczestnika; w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

zgoda na przetwarzanie
danych i wykorzystanie 
wizerunku
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