REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MUZEUM TATRZAŃSKIE ZA 100 LAT”

1. Organizator:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
2. Cele Konkursu:
•
•

rozpowszechnianie wiedzy na temat zbiorów Muzeum Tatrzańskiego
ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań wśród dzieci i młodzieży
poprzez tworzenie własnych dzieł

3. Warunki:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest
„Muzeum Tatrzańskie za 100 lat”. W tym roku świętujemy 100-lecie gmachu
głównego Muzeum Tatrzańskiego. Spróbujcie sobie wyobrazić jak może wyglądać
i jak chcielibyście żeby Muzeum Tatrzańskie, jego gmach główny i inne filie
wyglądały za kolejne 100 lat. Jakie eksponaty będziemy w nich oglądać? Jakie
przedmioty, których używamy, mogą za 100 lat zostać muzealnymi eksponatami?
1) Format pracy A3 lub A4
2) Dowolna technika plastyczna
3) Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci i młodzież
4) Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę
5) Prace muszą być wykonywane indywidualnie
6) Praca musi posiadać podtytuł nieodbiegający od tematu konkursu
7) Fotografię lub skan pracy należy przesłać na adres email:
konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com w formacie jpg. lub pdf
w najlepszej jakości i kompresji nie większej niż 10 MB. Plik może zostać
dołączony jako link do dysku zewnętrznego umożliwiający jego pobranie na
cele konkursu (np. poprzez stronę www.wetransfer.com lub Dysk Google)
8) Można również przesłać oryginał pocztą na adres: Muzeum Tatrzańskie, ul.
Krupówki 10, 34-500 Zakopane
9) Do zgłoszenia należy dołączyć skany wydrukowanych i podpisanych
wszystkich poniższych zgód i oświadczeń. Brak oświadczeń i zgód
dyskwalifikuje prace w udziale w konkursie.
10) Zgłoszenie e-mail powinno zostać zatytułowane KONKURS „Muzeum
Tatrzańskie za 100 lat”
11) Jako nazwę pliku należy podać podtytuł pracy, nazwisko autora,
kategorię wiekową.
12) Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników,
nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio
niepublikowane, wykonane osobiście przez autora.
2. Organizator przewiduje nagrody w różnych kategoriach wiekowych:
1) Dzieci do 12 roku życia
2) Młodzież od 13 do 18 roku życia

3. W przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie
możliwość dodatkowego nagrodzenia prac w innych kategoriach.
4. W przypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie
możliwość nierozstrzygania konkursu.
5. Organizator konkursu zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego
regulaminu.
Termin składania prac : Prace wraz ze skanami zgód i oświadczeń należy przesłać na
adres mailowy: konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do 20.07.2022r. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na
pocztę e-mail, lub pocztą tradycyjną na adres:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2022 r.
Organizator zapewnia laureatom nagrody.

