MUZEUM I OŚRODEK KULTURY BIAŁORUSKIEJ W HAJNÓWCE
Ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka
Tel. (85) 682 28 89
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

Email: kontakt@muzeumbialoruskie.pl

REGULAMIN
3. KONKURSU
PLASTYCZNEGO
„Я нарадзіўся тутTu urodziłem się”
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.
2. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL.
II. Cel konkursu
1. Konkurs ma na celu:
• rozwijanie zainteresowania historią i kulturą Podlasia wśród dzieci i młodzieży,
• popularyzację wiedzy i świadomości o bogactwie kulturowym naszego regionu,
• motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
• rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuk plastycznych,
2. W wyniku konkursu wyłonieni i nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac plastycznych.
III. Zasady konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie województwa podlaskiego.
2. Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach:
- kategoria I: przedszkole
- kategoria II: klasy I - III szkoły podstawowej
- kategoria III: klasy IV – VIII szkoły podstawowej
- kategoria IV: szkoły średnie
3. Format pracy: A4- A3.
4. Technika wykonania dowolna m.in. malarstwo, grafika, rysunek, plakat.
5. Na odwrocie każdą pracę należy opisać wg wzoru (załącznik nr 2 do
regulaminu)
6. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu)
7. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 31 V 2021 r. osobiście lub przesłać na
adres:
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
ul. 3 Maja 42
17-200 Hajnówka
Z dopiskiem : „Konkurs plastyczny”;
8. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
9. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Organizator ma prawo nie
przyznać nagród. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
10. Prace nagrodzone prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Hajnówce.
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11. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi w VI 2021 r.( o
dokładnym terminie poinformujemy telefonicznie lub mailowo). Termin rozstrzygnięcia może
ulec zmianie. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników konkursu
zostanie
zamieszczona
na
stronie
internetowej Organizatora–
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl , www.facebook.com/MuzeumBialoruskie
IV. Uwagi organizatora:
1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod
uwagę).
2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na
rzecz Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, o których mowa w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do
organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu,
wydawanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce oraz publikacji w
Internecie.
5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z tym informujemy iż:
Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO), przez Administratora, jakim jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
które podaje dobrowolnie w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym „Я нарадзіўся тут - Tu
urodziłem się”,
• nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w internecie)
pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której
mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Organizator:
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
Ul. 3 Maja 42
17-200 Hajnówka
Tel. (85) 682 28 89
www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
email: kontakt@muzeumbialoruskie.pl
Konkurs realizowany w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka

