
Regulamin konkursu  „Moja przygoda w ODZM – Muzeum w Mielniku. Muzeum, kino, 

kreda – 10-lecie ODZM” 

 

I. Cele konkursu 

1. Pobudzenie wrażliwości plastycznej, rozwijanie umiejętności, zainteresowań 

2. Wykształcenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby zapoznania się z lokalną jednostką 

muzealną, jej zbiorami, wystawami itp. 

3. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu lokalnego poprzez poznawanie 

historii swojego regionu oraz ludzi z nim związanych 

II. Warunku uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, 

do klas I-IV. 

2. Konkurs będzie rozpatrywany w jednej kategorii wiekowej. 

3. Prace należy dostarczyć do 31 października 2021 r. do siedziby Ośrodka Dziejów 

Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku, ul. Brzeska 71 w godz. od poniedziałku do 

piątku 08.00-16.00 oraz w soboty i  niedziele w godzinach 10.00-18.00. 

4. Celem konkursu jest wykonanie jednej pracy plastycznej dotyczącej historii kina, 

ODZM lub kredy. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest wizyta w muzeum, poznanie obiektów muzealnych, 

otoczenia oraz historii lokalnej Ziemi Mielnickiej. 

6. Technika wykonywanej pracy jest dowolna, mogą to być między innymi: rysunki, 

kolaże, prace przestrzenne, grafika komputerowa. Maksymalny rozmiar pracy to 

format A3. 

7. W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę. 

9.  Do prac powinny być dołączone następujące dane: 

a.  imię, nazwisko  

b. wiek autora (klasa) 

c.  tytuł pracy 

III. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona komisja wybrana przez organizatora. 

2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości Święta 

Niepodległości.  

3. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia 

Konkursu, ogłoszenia wyników i przyznania nagród. 

 

IV. Zastrzeżenie organizatora. 



1. Nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 

organizatora – Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku. Organizator 

zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami 

2. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wystawione na sali wystawowej w Ośrodku 

Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku.  

3. Przekazanie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą uczestników na przetwarzanie 

ich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji wydarzenia jakim jest konkurs 

plastyczny organizowany przez Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku. 

V. Nagrody. 

1. Przewiduje się nagrody oraz dyplomy dla autorów najlepszych prac. 

2. Przewiduje się nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu. 

3. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela organizator: Ośrodek Dziejów Ziemi 

Mielnickiej – Muzeum w Mielniku, ul. Brzeska 71, 17-307 Mielniku, tel. 85 65 77 100 

 


