
REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO: „Zasłuchani - zainspirowani. 

Plastyczne inspiracje słuchowiskiem Na przełęczy” 

 

 

I   Organizator: 

 Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

 

II  Cele Konkursu: 

 

1. rozpowszechnianie wiedzy na temat etnografii Podhala 

2. zaznajomienie mieszkańców Podtatrza polsko-słowackiego ze sztuką literacką Stanisława 

Witkiewicza 

3. ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań wśród dzieci, młodzieży                             

i dorosłych poprzez tworzenie własnych dzieł, 

4. rozwijanie współpracy transgranicznej Polski i Słowacji 

 

III Warunki: 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybranym 

fragmentem słuchowiska „Na przełęczy” na podstawie utworu literackiego Stanisława 

Witkiewicza pt. „Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr”. 

1) Słuchowisko znajduje się na stronie internetowej Muzeum Tatrzańskiego: 

https://muzeumtatrzanskie.pl/edukacja/multimedia/ 

 

2) Format pracy A3 lub A4 

3) Dowolna technika plastyczna 

4) Konkurs przeznaczony jest dla każdego niezależnie od wieku 

5) Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę 

6) Prace muszą być wykonywane indywidualnie i samodzielnie 

7) Praca musi posiadać podtytuł nieodbiegający od tematu konkursu 

8) Prace należy przesłać do dnia 30.11.2021 (decyduje data wpłynięcia na serwer,  

bądź do siedziby Organizatora) w formie: 

8.1. Fotografii lub skanu pracy, na adres email:  

konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com w formacie jpg. lub pdf                            

w najlepszej jakości i kompresji nie większej niż 50 MB. E-mail należy 

zatytułować: KONKURS „Zasłuchani - zainspirowani. Plastyczne inspiracje 

słuchowiskiem Na przełęczy”, a przesłany plik nazwać podtytułem pracy, 

nazwiskiem autora i kategorią wiekową; lub 

8.2. Oryginału pracy w zaklejonej kopercie, która należy dostarczyć osobiście, 

bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Tatrzańskie, Droga na 

Koziniec 8 , 34-500 Zakopane. Kopertę należy opisać: KONKURS 

„Zasłuchani - zainspirowani. Plastyczne inspiracje słuchowiskiem Na 

przełęczy”. Prace na odworcie należy podpisać podtytułem pracy, imieniem 

i nazwiskiem autora oraz kategorią wiekową. 

9) Do zgłoszenia należy dołączyć skany wydrukowanych i podpisanych 

wszystkich poniższych zgód i oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 

do niniejszego Regulaminu. Brak oświadczeń i zgód dyskwalifikuje prace  

w udziale w konkursie. Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują poniższe 

zgody i oświadczenia  

https://muzeumtatrzanskie.pl/edukacja/multimedia/
mailto:konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com


10) Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, 

nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio 

niepublikowane, wykonane osobiście przez autora. 

1. Organizator przewiduje nagrody w trzech kategoriach wiekowych: 

1) Dzieci do 12 roku życia 

2) Młodzież od 13 do 18 roku życia 

3) Dorośli od 19 roku życia 

2. W przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie 

możliwość dodatkowego nagrodzenia prac w innych kategoriach. 

3. W przypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie 

możliwość nierozstrzygania konkursu. 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego 

regulaminu. 

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 grudnia  2021 

 

Organizatorzy zapewniają laureatom nagrody. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie 

„Zasłuchani - zainspirowani. Plastyczne inspiracje słuchowiskiem Na przełęczy” 

 

(dalej zwany konkursem). 

 

Imię i nazwisko autora……………….…………………………………………………..……… 

kategoria wiekowa 

 dzieci do lat 12 

 młodzież od 13 do 18 lat 

 dorośli od 19 lat 

 

 

……………………………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko opiekuna (wypełnić tylko dla kategorii wiekowej: dzieci i młodzież, lub 

rodzic) 

 

Uwaga! Niezbędnym załącznikiem do karty zgłoszenia są podpisane przez opiekunów 

każdego z uczestników poniższe oświadczenia! W przypadku uczestników pełnoletnich 

wszystkie poniższe zgody podpisują oni samodzielnie. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Każdego z uczestników 

Działając jako 

rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka lub we własnym imieniu (w przypadku 

osób pełnoletnich) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko uczestnika ) 

 

wyrażam zgodę na używanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego/mojego własnego 

przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w celu promocji 

organizacji i działań związanych z jej funkcjonowaniem. 

 

……………………….…..……………………………………………………
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej  

wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego/mojego 

własnego przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w celu 

promocji Muzeum i działań związanych z jego funkcjonowaniem. 

 

……………………………..……………………………………………………
 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie fragmentu lub całości pracy na profilach 

społecznościowych Muzeum Tatrzańskiego, w tym na platformie youtube, Facebook oraz w 

innych miejscach z poszanowaniem praw autorskich 

……………………………..……………………………………………………
 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek zarejestrowany 

podczas konkursu pt. „Zasłuchani - zainspirowani. Plastyczne inspiracje słuchowiskiem Na 



przełęczy” udostępnianych na stronie internetowej, profilach internetowych zarządzanych 

przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz w mediach, a 

także w gazetkach i na tablicach informacyjnych. 

………..………………………………………………………………………
 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
  



ZAŁ. 2 - RODO 


