Regulamin konkursu plastycznego „Młody Architekt Opinogóry”
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

1. Organizator konkursu
1.1. Organizatorem Konkursu pt. „Młody Architekt Opinogóry” zwanego dalej „Konkursem” jest
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra,
woj. mazowieckie, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, zwane dalej „Muzeum”.
2. Cel konkursu
2.1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, kształtowanie
wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych oraz
promocja Zespołu Pałacowo – Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
3. Założenia organizacyjne
3.1. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych i obejmuje cztery
grupy wiekowe
- grupy przedszkolne (praca grupowa)
- grupy szkolne , klasy I-III (praca grupowa)
- grupy szkolne, klasy IV- VI (praca grupowa)
- grupy szkolne, klasy VII- VIII (praca grupowa
4. Tematem konkursu jest rozbudowa Pałacyku w Opinogórze. Zadaniem uczestników konkursu jest
wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony wygląd Pałacyku w 2018 roku.
Interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osób wykonujących
pracę. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
Każda grupa może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową
4.1. Praca ma być wykonana w formie płaskiej , dowolną techniką, format pracy B1
(707x1000mm)
4.2. Zgłoszenie musi zawierać:
Imię i nazwisko opiekuna, klasa ,szkoła i jej adres oraz telefon kontaktowy
4.3. Prace należy dostarczyć do Muzeum w terminie do 10.10.2019 roku, do Działu Edukacji
Folwark, pokój nr.14. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Adres placówki
podany w 1 Punkcie regulaminu.
4.4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Udział w
Konkursie jest bezpłatny
5. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu
5.1. Spośród wszystkich dostarczonych prac, Komisja Konkursowa złożona z trzech
przedstawicieli Muzeum w drodze debaty i głosowania wybierze najciekawszą pracę w każdej
kategorii i tym samym wyłoni zwycięzców konkursu.
5.2. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Muzeum w składzie:
- Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Roman F. Kochanowicz
- Kierownik działu edukacji, Paulina Rybczyńska
- Kierownik działu promocji, Marta Olszewska
5.3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15.10.2019 roku i opublikowane zostanie na
stronie Muzeum (www.muzeumromantyzmu.pl)
5.4. Przyznana zostanie jedna nagroda w każdej z kategorii, nagrody zostaną przyznane

grupowo. Nagrodami w konkursie jest pobyt w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, który
będzie obejmował zwiedzanie ekspozycji, lekcję muzealną, warsztaty kreatywne i posiłek.
Pobyt w Muzeum należy zrealizować w terminie od 05.11.2019 do 31.01.2020 roku. W celu
ustalenia terminu odbioru nagrody prosimy o kontakt telefoniczny .
5.5. Każdy autor pracy konkursowej wyraża zgodę na używanie jej do celów promocji Muzeum
na dowolnych nośnikach w nieokreślonym czasie wykorzystywania, wraz ze wskazaniem jego
imienia i nazwiska.
6. Dane Osobowe
W związku z ustawą dotyczącą Ochrony Danych Osobowych (tzw. RODO), która weszła w życie
25 maja 2018 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
6.1 administratorem danych osobowych jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna
6.2 dane osobowe przetwarzane i przechowywane są wyłącznie w oparciu o przepisy prawa oraz
na podstawie dobrowolnych zgód na ich przetwarzanie
6.4 istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania
6.5 istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
6.6 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail
iod@muzeumromantyzmu.pl, mr@muzeumromantyzmu.pl, tel. 23 671 70 25.
7. Postanowienia końcowe
7.1. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu ze względu na brak odpowiedniej propozycji,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu lub rozpisania nowego.
7.2. Wszelkie pytania można kierować do Muzeum na jeden z poniższych sposobów:
- pisemnie na adres: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 06-406 Opinogóra,
ul. Z. Krasińskiego 9
- drogą elektroniczną: e-mail mr@muzeumromantyzmu.pl
- telefonicznie: 23 671 70 25.

