
REGULAMIN KONKURSU LITERACKO –
PLASTYCZNY

,,Rysujemy komiks –
myślenickie legendy.”

Edycja wirtualna

Konkurs skierowany do RODZIN oraz
 UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Muzeum Niepodległości w Myślenicach, zwane dalej Organizatorem,
32-400 Myślenice
ul. Traugutta 11.
tel.12 312 71 40
www.muzeum.myslenice.pl

Konkurs pod honorowym patronatem Jarosława Szlachetki - burmistrza MiG Myślenice.

I. PRACA KONKURSOWA:

1.   TEMAT – To wykonanie KOMIKSU inspirowanego myślenickimi legendami. 
2.  Prace  inspirowane  mogą  być: filmami  wyświetlanymi  na  stronie  Facebook
Organizatora w dniach 4-7.01.2021 r. oraz myślenickimi legendami, które znaleźć można w
bibliografii wypisanej poniżej w punkcie V lub w innych źródłach. 
Uczestnik  ma  możliwość  zgłoszenia  Organizatorowi  prośby  o  przesłanie  w  formie
elektronicznej wybranej legendy.  
3.  Objętość, format i metoda wykonania – dowolne.

II. ZASADY KONKURSU:

1. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:
KATEGORIA I – UCZNIOWIE KLAS I-IV

KATEGORIA II – UCZNIOWIE KLAS V-VIII
KATEGORIA III – RODZINNA (maksymalnie 5 osób - rodzice, dzieci, inni krewni)

2.   Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
3.  Do  prac  każdy  uczestnik  dołącza  następujące  informacje:  A)  Imię  i  nazwisko
autora/autorów,  B)  wiek,  C)  Kategoria  (I,  II  lub  III),  D)  Imię  i  nazwisko  opiekuna
(rodzica), E) Telefon do opiekuna (rodzica).
4. Prace  zgłoszone  na  konkurs  będą  udostępniane  (w  całości  lub  fragmentami)  na
facebooku organizatora.
5. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  na  bezpłatne
wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
6. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych



osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

III. TERMINY ORAZ SPOSÓB DOSTARCZANIA PRAC:

1. Zdjęcie pracy należy przesyłać elektronicznie  - drogą mailową na adres organizatora:
mnm.sekretariat@gmail.com
2.  Prace należy dostarczyć do 17 stycznia 2021 r.(do godz. 23.59).

IV OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ NAGRODY:

-  Każdy  uczestnik  konkursu  otrzyma  drobny  upominek  rzeczowy  (gadżety  reklamowe
Organizatora). Najlepsze prace (w każdej kategorii po trzy miejsca) nagrodzone zostaną
bogatymi upominkami rzeczowymi (książki,komiksy, gadżety). 
- Prace zostaną ocenione do dnia 19.01.2021 r. Informacje o sposobie odbioru
nagród podane zostaną na stronie Facebook Organizatora.
-Nagrodzeni uczestnicy poinformowani zostaną telefonicznie o zajętym miejscu.
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