
Regulamin Konkursu Plastycznego dla klas III-V SP  

z projektu „Czytam, bo lubię…” II edycja 

Organizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

 

Partnerzy: Wydawnictwo Literatura 

 

Adresat Konkursu:  

Uczniowie klas III-V szkoły podstawowej (w konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie 

uczniowie z klas biorących udział w projekcie edukacyjnym Czytam, bo lubię…). 

 

Cele konkursu: 

 budzenie tożsamości narodowej  

 przybliżanie tematyki historycznej, 

 rozwijanie samodzielnej twórczości 

 wykorzystanie umiejętności plastycznych w przekazywaniu treści historycznych. 

 

Przedmiot Konkursu: 

Uczestnicy konkursu zainspirowani książką Droga do gwiazd opowieść o Mikołaju Koperniku 

autorstwa Katarzyny Ziemnickiej i Pawła Ziemnickiego wykonają indywidualną pracę plastyczną 

dotyczącą plastycznego wyobrażenia postaci Mikołaja Koprtnika lub wybranego wydarzenia 

zaprezentowanego w książce. Praca powinna być wykonana na powierzchni płaskiej: malarstwo, 

rysunek, grafika (z pominięciem technik komputerowych) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie 

większym niż A-3, z wykorzystaniem techniki farby plakatowej / kredki świecowej / pasteli / 

technika mieszana / kolaż. 

 

Kryteria oceny konkursowej: 

Prace oceniane będą pod względem:  

 zgodności z tematem przewodnim, 

 komunikatywności dla odbiorcy, 

 jakości wykonania, 

 oryginalności i pomysłowości ujęcia tematu. 



W każdym z kryteriów oceny będzie przyznawana punktacja w skali od 1 do 10.  Nagrodzone 

zostaną tylko te prace, które uzyskają najwięcej punktów. 

 

Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę - czytelne informacje:  

 nazwa konkursu, 

 tytuł pracy, 

 pełne imię i nazwisko autora, 

 klasa do której uczęszcza dziecko, 

 nazwa i adres szkoły, 

 imię i nazwisko opiekuna, 

 kontakt do opiekuna (e-mail i telefon). 

 

Uwaga !!! Informacje powinny znajdować się na załączonej kartce przyklejonej z tyłu pracy. W 

przypadku niekompletnej metryczki, praca automatycznie zostanie zdyskwalifikowana. W 

przypadku składania pacy plastycznej do konkursu przez rodzica bez pośrednictwa szkoły 

wymagane jest, aby do złożonej pracy było dołączone wypełnione oświadczenie ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych (patrz załącznik 1) 

 

Struktura i przebieg Konkursu: 

Ocena nadesłanych w ramach Konkursu prac odbędzie się w trakcie obrad Komisji Konkursowej. 

Prace będą oceniane w jednej kategorii. W skład Komisji Konkursowej zostaną powołani eksperci z 

dziedziny plastyki. Prace zostaną zakodowane przed obradami Komisji Konkursowej, aby zapewnić 

transparentność.  

 

Terminarz Konkursu: 

 okres nadsyłania prac: od 14 lutego 2022 r. do 28 marca 2022 r., 

 obrady Komisji Konkursowej: 15.04.2022 r. 

 wysłanie mailowej informacji o wynikach konkursu: 18.04.2022 r. 

 uroczyste podsumowanie konkursu: forma i termin podsumowania będą określone w 

późniejszym terminie 

 

Miejsce nadsyłania prac: 



 Prace należy nadsyłać na adres: MTN w Łodzi, ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź z dopiskiem 

Sekcja Edukacyjna Uwaga !!! w przypadku wysłania pracy pocztą brana jest pod uwagę data 

stempla pocztowego 

 Prace można również składać osobiście w Sekcji Edukacyjnej (ul. Gdańska 13 – pokój nr 14), 

 Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu konkursu oraz z 

przeniesieniem praw autorskich na Organizatorów. 

 

Sposób i termin ogłoszenia wyników: 

Opiekunowie dzieci, których prace znajdą się w gronie najlepszych, będą  powiadomieni  

o wynikach konkursu za pośrednictwem wiadomości e-mail w dniu 18.04.2022 r. 

 

Nagrody: 

W konkursie zostanie wyłonionych trzech laureatów, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody 

książkowe. Przewidziane są również trzy wyróżnienia. 

 

Wręczenie nagród: 

Wręczenie nagród za potwierdzeniem odbioru nastąpi w siedzibie Muzeum podczas oficjalnej 

podsumowania. Na co najmniej tydzień przed wydarzeniem, o terminie i godzinie uroczystości 

zostaną poinformowani mailowo nauczyciele nagrodzonych osób. W celu odbioru nagrody jest 

obowiązkowa obecność nauczyciela bądź opiekuna prawnego laureata.  

W przypadku braku obecności na uroczystości: 

1. Odbiór nagrody możliwy w ciągu 14 dni od podsumowania konkursu 

2. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym skutkuje utratą prawa do 

nagrody. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące udziału w konkursie: 

1. Oprócz nauczyciela osobą zgłaszającą pracę dziecka do konkursu może być jego opiekun 

prawny, który jest osobą fizyczną,  posiadający  pełną  zdolność do czynności  prawnych. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być: 

• Dziecko pracownika  Organizatora(-ów) oraz ich krewni/powinowaci do drugiego stopnia w 

linii prostej  oraz  pierwszego  stopnia  w  linii  bocznej,  a  także  osoby  pozostające  we  

wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikami Organizatora (-ów) 



•  Dzieci osób pozostających z Organizatorem (-ami) w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz ich krewni/powinowaci do drugiego 

stopnia w linii prostej oraz pierwszego stopnia w linii bocznej.  

3. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym prawa do żądania 

wydania nagrody nie można przenosić na osoby trzecie 

 

Reklamacje 

1. Reklamacje  związane  z  uczestnictwem  w  konkursie  mogą  być  składane  na  piśmie  w  

siedzibie Organizatora bądź za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. do 7 dni od dnia uroczystego podsumowania konkursu W 

przypadku reklamacji nadesłanej pocztą, o jej przyjęciu decyduje data stempla pocztowego. 

2. Reklamacje złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, dokładny adres, adres poczty 

elektronicznej (e-mail) i numer telefonu składającego reklamację wraz z dokładnym opisem i 

uzasadnieniem powodu reklamacji. 

4. Organizatorzy w terminie 14 dni od daty wniesienia, za którą uważa się datę dostarczenia do 

siedziby Organizatorów, rozpatrzą reklamację i o swojej decyzji w jej przedmiocie poinformują 

składającego na piśmie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy  z  

dnia  23  listopada  2012  r.  Prawo pocztowe. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 

 

Zakres odpowiedzialności organizatorów 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyny leżących po stronie Opiekuna 

Uczestnika. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator  wszelkie  informacje  dotyczące  konkursu  będą  zamieszczać na swojej stronie 

internetowej i profilach. 

2. Niniejszy  konkurs  nie  jest  grą  losową  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o 

grach hazardowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, również w trakcie 

trwania konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator niezwłocznie poinformuje 



Uczestników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora i 

profilu Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie. 

5. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie  charakter  pomocniczy,  natomiast  zakres  uprawnień  Uczestników  

konkursu  i  Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego 

Regulaminu 

 

Kontakt: 

Sekcja Edukacyjna (siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) 

Tel. (42) 620 05 70 

e-mail: edukacja@muzeumtradycji.pl 

Osoba odpowiedzialna: Kamila Lutek-Urbaniak k.lutek@muzeumtradycji.pl 
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