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REGULAMIN
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci i Młodzieży

Elżbieta Królowa z Łańcuta
Postanowienia ogólne:
Organizatorem Konkursu Plastycznego „Elżbieta Królowa z Łańcuta”, zwanego dalej konkursem
jest Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwany dalej Organizatorem.
Konkurs ma charakter cykliczny i organizowany jest nieprzerwanie od 2000 roku.
Cele i temat konkursu:
Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Elżbiecie Granowskiej, trzeciej żonie króla
Władysława Jagiełły, córce Ottona Pileckiego, właściciela Łańcuta, najbliższego współpracownika
Kazimierza Wielkiego. Elżbieta była najbogatszą panną w Polsce, owdowiała trzykrotnie, w maju
1417 roku, sześćset lat temu na Zamku w Sanoku poślubiła króla i 19 listopada została koronowana
na królową Polski.
Celem konkursu jest również popularyzowanie wiedzy o historii miasta Łańcuta, jego znaczeniu dla
historii regionu i kraju, inspirowanie, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej dzieci
i młodzieży w odniesieniu do tematu konkursu oraz doroczna prezentacja młodych talentów
w Podkarpackim Centrum Dziedzictwa MANEŻ.
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat ocenianych w 4 grupach
wiekowych: 5-10 lat (przedszkola, klasy I-III SP), 11-13 lat (kl. IV-VI SP), 14-16 (gimnazja),
17-19 (szkoły ponadgimnazjalne).
Uczestnicy mogą wykonać prace plastyczne w ramach zajęć szkolnych lub zajęć w instytucjach
i ośrodkach kultury. Konkurs nie jest skierowany do uczniów szkół plastycznych.
Warunki uczestnictwa
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną, czytelnie nawiązującą do tematu konkursu,
wykonaną samodzielnie.
W konkursie oceniane będą prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
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Technika wykonania prac jest dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, collage,
inne/z wyłączeniem plasteliny i malarstwa na szkle/. Format nie mniejszy niż A4 maksimum A3.
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych
Na odwrocie pracy należy trwale umieścić wypełnioną kartę zgłoszenia /załącznik do regulaminu/.
Prac nie należy podklejać ani oprawiać.
Z chwilą nadesłania praca plastyczna przechodzi na własność Organizatora, który zastrzega sobie
prawo do nieodpłatnego ich wykorzystywania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nakładzie, publikacji w Internecie oraz innych formach utrwaleń, nadających się
do rozpowszechniania, itp.)
Prace nie podlegają zwrotowi, dotyczy to zarówno prac nagrodzonych, nienagrodzonych, prac
zdyskwalifikowanych czy wysłanych po terminie.
Termin
Prace z dopiskiem „Konkurs plastyczny 2017” należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do 26 maja 2017 roku na adres:
Muzeum-Zamek w Łańcucie
Dział Edukacji Muzealnej
ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
Zasady przyznawania nagród:
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru najlepszych prac.
Organizator określi termin i miejsce obrad Komisji, jednak nastąpi to nie później niż 5 czerwca 2017
roku.
Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac w każdej z czterech grup wiekowych
oraz równorzędnych wyróżnień.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum- Zamku w Łańcucie. Informacja o dokładnym terminie
i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej i
blogu Organizatora.
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora
oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Podkarpackim Centrum Dziedzictwa MANEŻ
od czerwca 2017 r.
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Uwagi Organizatora
Koszt dostarczenia prac pokrywa uczestnik.
Za podanie prawidłowych danych uczestnika konkursu ponosi odpowiedzialność szkoła/ instytucja
zgłaszająca pracę na konkurs.
Prace nieprawidłowo opisane, oprawione lub zwinięte w rulon nie będą brane pod uwagę
Koszt przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik, nagrody nie będą wysyłane.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Edukacji Muzealnej tel. 17 225 20 08
w.139; 129 e-mail: edukacja@zamek-lancut.pl
Załącznik do regulaminu:

Elżbieta Królowa z Łańcuta
Karta zgłoszenia /proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami/
Imię i nazwisko autor pracy
wiek, klasa
Tytuł pracy

Nazwa i adres szkoły
/instytucji

Imię i nazwisko opiekuna
plastycznego

Kontakt
e-mail………………………………………..telefon…………….……………………
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………............................................…………………………………………………
w konkursie plastycznym Elżbieta Królowa z Łańcuta
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka, co do którego przysługuje mi pełnia
praw rodzicielskich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r.poz. 1182)
w celu wynikającym z regulaminu konkursu przez Muzeum-Zamek w Łańcucie, jako Administratora danych osobowych
z siedzibą przy ul. Zamkowej 1, kod pocztowy 37-100
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, że
podane przeze mnie dane osobowe, zostały podane dobrowolnie i przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych
osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych.

…………………………………………………………………………………………………………..…………………….....................
miejscowość, data, czytelny podpis Rodzica
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