
Regulamin konkursu plastycznego 

„Misje czasu pandemii” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego na pracę 

określoną tematem konkursu: „Gdy myślę misje… Misje czasu pandemii”, zwanego dalej 

Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów              

w Pieniężnie.  

 

§ 2 

 

Głównym celem Konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży faktu, że nawet 

w tak trudnej sytuacji jak pandemia koronawirusa, misjonarze i misjonarki dalej głoszą 

Ewangelię i nie opuszczają ludzi wśród których pracują. Niestrudzenie, choć często               

w zmienionej formie, posługują na wszystkich kontynentach świata, bo jest to misją Kościoła. 

Czynią to zawsze odpowiedzialnie, z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa, które 

mają uchronić od zarażenia ich samych oraz ludzi wśród, których pracują.  

Organizatorzy pragną również uwrażliwić uczestników tegorocznego Konkursu na 

niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą pandemia koronawirusa. Chcą tym samym zaszczepić 

w umysłach młodych ludzi trzy podstawowe zasady które, mają uchronić człowieka od Covid 

– 19 to jest: dystans, dezynfekcja i maseczka.  

Ważnym celem i zadaniem Konkursu jest również rozwijanie kreatywności                  

i wrażliwości plastycznej uczestników. 

 

Prace powinny przedstawiać realizację hasła Konkursu: „Gdy myślę misje… Misje 

czasu pandemii”. Organizator pozostawia Uczestnikom Konkursu pełną swobodę interpretacji 

tematu w zakresie wizji artystycznej. Praca jednak musi być bezpośrednio związana               

z tematem Konkursu. 

 



§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem                                   

i dostarczeniem prac konkursowych.  

4. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, której praca konkursowa (wraz z wyraźnie 

wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym stanowiącym Załączniki do niniejszego 

Regulaminu) zostanie dostarczona do dnia 3 kwietnia 2021 roku do Muzeum Misyjno-

Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie (Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno). 

Prace dostarczone po 3 kwietnia 2021 r. nie będą podlegały ocenie.  

 

 

§ 4 

Zasady zgłaszania prac konkursowych 

 

1. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć 

charakter indywidualny, nie grupowy. Prace zbiorowe, zniszczone, nadesłane po terminie 

oraz niezgodne z regulaminem nie podlegają ocenie. 

2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek malowany kredkami, 

ołówkiem, farbami, collage, wycinanka, wydzieranka, witraż lub wszelkie inne techniki 

umożliwiające prezentację na papierze). Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się    

i spożywczych. Prace plastyczne w postaci wydruku komputerowego nie będą podlegały 

ocenie.  

3. Praca plastyczna powinna być tematycznie związana z hasłem tegorocznego Konkursu 

czyli „Gdy myślę misje… Misje czasu pandemii”.  

Format A3, A4 - prace w innych formatach zostaną wyłączone z konkursu.  

Praca nie może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą. Prac nie 

należy oprawiać.   

 

4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które nie były wcześniej publikowane i nie 

brały udziału w innych konkursach.  



5. Każda praca plastyczna powinna zawierać następujące informacje: 

czytelny opis na odwrocie - imię i nazwisko autora (prosimy zapisać DRUKOWANYMI 

literami), wiek autora, kategorię, dane kontaktowe szkoły, imię i nazwisko opiekuna (telefon, 

e-mail).  

6. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów  

Pieniężno Pierwsze 19 

14-520 Pieniężno 

z dopiskiem „Gdy myślę misje…” 

w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających wymagań 

technicznych niniejszego Regulaminu lub naruszających prawo.  

 

 

§ 5 

Sposób wyłonienia Laureatów 

 

1. Na czas trwania Konkursu powołuje się Komisję Konkursu (jury) w celu przeprowadzenia 

Konkursu i wyłonienia Laureatów .  

2. Zadaniem jury jest sumienna, obiektywna i rzetelna ocena nadesłanych prac oraz wybór 

Laureatów Konkursu.  

3. Przy ocenie prac konkursowych jury bierze pod uwagę spełnienie założeń ideowych 

Konkursu oraz walory artystyczne prac.  

4. Konkurs organizowany jest jako plastyczny  w kategoriach:  

* I kategoria – dzieci przedszkolne 

* II kategoria – dzieci klas I-III 

* III kategoria – dzieci klas IV – VI 

* IV kategoria – klasy VII, VIII  

 

    Temat pracy: „Misje czasu pandemii”. 



5. Jury przedstawia Organizatorowi propozycję przyznania nagród, o których mowa w § 6, 

oraz ewentualnych wyróżnień. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu – oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród 

nastąpi w sobotę 22 maja 2021 r. w Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów    

w Pieniężnie.  

§ 6 

Nagrody 

 

1. W każdej kategorii i grupie wiekowej przewidziane są dyplomy laureata i nagrody 

rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.   

2. Organizator daje komisji konkursowej prawo do wytypowania nagrody głównej                   

i przyznawania wyróżnień. 

3. Nauczyciele prowadzący/opiekunowie, na życzenie, otrzymają zaświadczenie                                    

o zaangażowaniu się w Konkurs. 

4. Wyniki zostaną opublikowane dnia 22 maja 2021 r. w godzinach wieczornych, na stronie 

internetowej  www.muzeumpieniezno.pl 

O szczegółach poinformujemy zwycięzców pisemnie lub telefonicznie. Nagrody i dyplomy 

dla laureatów, którzy nie mogą przybyć, zostaną wysłane pocztą. 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych i prawa autorskie 

 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 

praw autorskich do niej (organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac               

i wykorzystywania ich w swoich materiałach), o których mowa w art. 50 ustawy z dnia                     

4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) 

oraz do publikacji prac w celach związanych z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.  

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz 

identyfikacji Uczestników i Laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania 

imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  



3. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni, nie będą 

upublicznione.  

4. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej oświadcza,                      

że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste.  

5. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem 

w celach informacyjnych.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac 

konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich 

zgłoszenia do Konkursu.   

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptuje wszelkie jego zasady 

określone niniejszym Regulaminem.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki oraz 

zasady prowadzenia Konkursu. W sytuacjach, które nie zostały objęte Regulaminem, decyzje 

podejmuje Organizator.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.muzeumpieniezno.pl 

4. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 604-112-123, który jest aktualny 

do  3 kwietnia 2021 r.  

5. Kontakt mailowy do dnia finału konkursu: konkurs@werbisci.pl  

6. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i wszelkie obostrzenia jakie są odgórnie 

wprowadzane, organizatorzy konkursu, na chwilę obecną, nie mogą jednoznacznie zapewnić 

uczestników Konkursu, że uroczystość ogłoszenia wyników odbędzie się 22 maja 2021 w 

Pieniężnie. Jeżeli sytuacja w kraju znacznie się poprawi i taka możliwość nastąpi, to 

szczegółowy program tej uroczystości (warsztaty muzyczne i plastyczne, zajęcia sportowe i 

gry zespołowe, spotkania z misjonarzami, wspólna modlitwa, projekcja filmów misyjnych 

itp.) zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.muzeumpieniezno.pl 2 tygodnie 

przed finałem Konkursu. W sytuacjach wyjątkowych i niezależnych od organizatora program 

może ulec zmianie.  

mailto:konkurs@werbisci.pl


7. Uczestnictwo w uroczystości ogłoszenia wyników i udział w całej imprezie są bezpłatne. 

8. Laureaci Konkursu, opiekunowie i wszyscy chętni przyjeżdżają na własny koszt. 

9. Wszyscy, którzy chcą w dniu ogłoszenia wyników Konkursu – sobota 22 maja 2021 r. – 

przyjechać do Pieniężna, proszeni są o zgłoszenie tego faktu drogą pocztową (wykorzystując 

do tego kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie Konkursu), mailowo lub telefonicznie.  

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Plastycznego pt. „Gdy myślę misje… 

Misje czasu pandemii” organizowanego przez Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży 

Werbistów w Pieniężnie 

Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w uroczystości ogłoszenia wyników 

Konkursu – sobota, 22 maja 2021 r.  

 

 


