
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„GMINA STRZYŻÓW – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

organizowanego przez

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka w Strzyżowie

pod patronatem Burmistrza Strzyżowa Waldemara Góry

Cele Konkursu:

1. Upowszechnienie lokalnej historii

2. Zwiększenie świadomości o miejscu w którym żyjemy

3. Wywołanie u dzieci i młodzieży refleksji na temat różnych przejawów dbania o dziedzictwo 

kulturowe i historyczne regionu

Uczestnicy Konkursu w swoich pracach powinni nawiązać do miejsc, obiektów lub osób

i  historii, takich jak:

- zabytki istotne dla dziedzictwa kulturowego regionu i tożsamości lokalnej

- wydarzenia historyczne związane z ziemią strzyżowską

- osoby zasłużone dla regionu

- walory krajobrazowe Gminy Strzyżów

- obiekty przyrodnicze, pomniki przyrody ważne dla regionu

- legendy lub podania związane z ziemią strzyżowską

Z powstałych prac zostanie utworzona wystawa pokonkursowa w Galerii Miejskiej 

w Strzyżowie.

Regulamin Konkursu:

§1

Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie im.

Zygmunta Leśniaka.

§2

Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 1 września 2021 r., a kończy się 30 września 2021 r.



§3

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli, a także uczestnicy 

zajęć w Gminnych Ośrodkach Kultury i Bibliotekach. Jeden uczestnik może wykonać maksymalnie 2 prace 

konkursowe. 

2. Placówka zamierzająca uczestniczyć w Konkursie potwierdza to wysyłając pocztą

na adres Organizatora do 30 września 2021 r. wypełnione dokumenty: zgłoszenie udziału (Załącznik nr 1)  i 

oświadczenie (załącznik nr 2) oraz prace konkursowe lub dostarczając je osobiście do głównej siedziby 

Organizatora. W przypadku dokumentów (załącznik nr 1 i nr 2) możliwe jest wysłanie skanów pocztą 

elektroniczną. 

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne techniką dowolną w formatach A4 lub A3. Tematy

prac powinny nawiązywać do zawartych w Celach Konkursu punktów odnoszących się do miejsc, obiektów 

lub osób i historii związanych z regionem. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

4. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane ani brać udziału w innych konkursach. 

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) oraz do publikacji

w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego

regulaminu.

§4

Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace wraz z podpisanym przez ucznia i opiekuna prawnego Zgłoszeniem i Oświadczeniem,

stanowiącymi Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu konkursu należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście 

do Organizatora na adres:

MUZEUM SAMORZĄDOWE ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ

IM. ZYGMUNTA LEŚNIAKA

ul. Łukasiewicza 10

38-100 Strzyżów

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs plastyczny – „GMINA STRZYŻÓW – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

w terminie do 30 września 2021 r.

2. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie

każdej pracy należy wpisać tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora (w wypadku uczniów szkół 

podstawowych również klasę), adres i telefon kontaktowy placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.

3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).



4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§5

Zasady przyznawania nagród

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej w

terminie do 6 października 2021 r. wybierze zwycięskie prace w czterech przedziałach wiekowych:

•Dzieci w wieku przedszkolnym

•Klasy 1-3

•Klasy 4-6

•Klasy 7-8

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 20 (5 wśród uczniów przedszkoli, 5 

wśród uczniów klas 1-3, 5 wśród uczniów klas 4-6 oraz, 5 wśród uczniów klas 7-8) przyznając nagrody 

zarówno zwycięzcom, jak i najbardziej aktywnej placówce. Miarą aktywności placówki będzie ilość prac, 

które zostały nadesłane.

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

Placówki, z których pochodzić będą nagrodzone prace zostaną poinformowane o wynikach Konkursu 

telefonicznie.

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez uczestników i ich prawnych opiekunów, pisemnego

oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.

7.Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej będzie miało miejsce 8 października 

2021 r. o godzinie 17:00 w Galerii Miejskiej w Strzyżowie.  W wypadku pojawienia się obostrzeń 

sanitarnych związanych z pandemią COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 

w niniejszym punkcie, a nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców w sposób indywidualnie uzgodniony z 

zainteresowanymi.

§6

Komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą:

1. Burmistrz Strzyżowa – Waldemar Góra

2. Dyrektor Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka

3. Dyrektor Domu Kultury "Sokół" w Strzyżowie – Anna Słowik

4. Artysta-malarz – Józef Franczak



§7

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej oraz na stronie

internetowej: www.muzeum-strzyzow.pl/konkurs-plastyczny.html oraz na Facebooku:  

www.facebook.com/MuzeumStrzyzow

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerami telefonu:  17 2764 238, 889 839 031

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  muzeum.samorzadowe.strzyzow@gmail.com


