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REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt. „W drodze do Polski – losy Śląska po powstaniach” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH 

 

§ 1 

Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

• zwiększenie wiedzy uczestników konkursu na temat lokalnej historii, szczególnie 

wiedzy o powstaniach i plebiscycie na Górnym Śląsku w latach 1919-1921 oraz 

przyłączeniu części regionu do Polski w 1922 r., 

• promowanie postaw twórczych, 

• kształtowanie i rozbudzanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni, 

• promowanie postaw patriotycznych i odpowiedzialności obywatelskiej. 

§ 2 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – oddział Muzeum 

Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 28. 

§ 3 

Założenia konkursu 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

województwa opolskiego i śląskiego. 

2. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 
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- szkół podstawowych, klasy IV-VIII, 

- szkół ponadpodstawowych. 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej bramy  

stawiane z okazji uroczystości objęcia przez Polskę przyznanej jej części Górnego Śląska, 

które odbyły się od 20 czerwca do 4 lipca 1922 roku w górnośląskich miastach 

i miejscowościach. 

4. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, płaską lub przestrzenną. 

5.  Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi uczestników, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej pracy 

i złożenia jej do konkursu przez grupę maksymalnie trzech autorów. 

6. Prace należy opatrzyć czytelnym podpisem np. na odwrocie podając: 

- tytuł pracy, 

- imię i nazwisko autora/ów pracy, 

- wiek uczestnika/ów, 

- nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczęszcza/ją uczeń/uczniowie, 

- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/rodzica oraz adres e-mail do kontaktu ze strony 

Muzeum na potrzeby realizacji konkursu. 

7. Każdy uczestnik, grupa do trzech osób-współautorów, może złożyć tylko jedną pracę 

na konkurs. 

8. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie prac wykonanych przez uczniów. 

9. Prace należy przesłać na adres: Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, 47-154 

Góra św. Anny, z dopiskiem „konkurs plastyczny” w terminie do 14 października 2022 r. 

(decyduje data stempla pocztowego). 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac powstałe 

w wyniku transportu, stąd zaleca się właściwe zabezpieczenie ich do wysyłki. 
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11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich 

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu oraz działalności Muzeum 

Śląska Opolskiego w Opolu. 

12. Biorąc udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 

uczestnicy (lub ich opiekunowie w przypadku osób niepełnoletnich) wyrażają zgodę na 

upublicznianie i przetwarzanie ich danych osobowych w działań związanych z organizacją 

oraz promocją konkursu. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego 

w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Muzeum – 

ido@muzeum.opole.pl. 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja działań Muzeum Śląska 

Opolskiego na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku. 

4) Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Muzeum do ustania 

przyczyn biznesowych lub do momentu odwołania zgody. 

5) Uczestnicy lub ich opiekunowie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6) Uczestnicy lub ich opiekunowie mają prawo wniesienia skargi do UODO gdy 

uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich  dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. 
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13. Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą 

zwracane uczestnikom. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo 

w konkursie, ani za wykorzystywanie przez organizatora prac w jakikolwiek sposób. 

14. Prace laureatów konkursu, oraz wybrane spośród wszystkich nadesłanych prac, 

zostaną wyeksponowane w formie prezentacji on-line na stronie internetowej Muzeum 

Śląska Opolskiego, w mediach społecznościowych Muzeum oraz w przestrzeni 

wystawienniczej Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny. 

§ 4 

Ocena prac konkursowych i nagrody 

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Dla każdej kategorii przewiduje się wyłonienie laureatów I, II i III miejsca oraz 

wyróżnienia, w przypadku takiej decyzji komisji konkursowej. 

3. Ocenie podlegać będzie: odzwierciedlenie aspektu historycznego, pomysłowość, 

oryginalność, estetyka wykonania. 

4. Prace nie spełniające wymogów regulaminu będą dyskwalifikowane. 

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane 

przez Organizatora. 

7. O sposobie wręczenia nagród laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani mailowo, 

na wskazany przez opiekuna adres. Dlatego zwracamy szczególną uwagę, aby w sposób 

trwały i czytelny umieścić te dane na pracy składanej do konkursu. Nagrody nieodebrane 

przez laureatów przechodzą na własność Organizatora. 

§ 5 

Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 24 października 2022 r. 
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2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Organizatora. 

§ 6 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w uzasadnionych 

przypadkach. 

2. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284). 

6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator. 


