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MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU 

Regulamin konkursu „ETNOAKCJA – WIOSENNA INTEGRACJA. MARZANNA”  

 

1. Organizator  

Organizatorem konkursu plastycznego „ETNOAKCJA – WIOSENNA INTEGRACJA. 

MARZANNA” jest Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim. 

 

2. Cel Konkursu  

Celem konkursu jest popularyzacja dawnych obrzędów związanych z pożegnaniem zimy, a 

nadejściem wiosny oraz pielęgnowanie polskich tradycji ludowych. Konkurs ma za zadanie 

rozwinąć dziecięcą wyobraźnię i ciekawość, pobudzić uczestników do pracy twórczej oraz 

stwarza możliwości do wspólnego działania i integracji uczniów w klasie/grupie. 

 

3. Temat Konkursu  

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie przestrzennej kukły Marzanny z użyciem 

naturalnych materiałów (słoma, siano, elementy drewniane, bibuła, papier itp.). 

 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do klas I – III szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych; 

2. Konkurs ma formę zespołową – kukłę Marzanny powinna przygotować cała klasa/grupa 

przedszkolna; 

3. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w jednej kategorii wiekowej; 

4. Organizator Konkursu przewiduje dyplomy dla uczestników oraz nagrody rzeczowe dla 

laureatów wg decyzji Jury (wspólna nagroda dla klasy/grupy przedszkolnej); 

5. Zgłoszenia pracy konkursowej dokonuje nauczyciel; 

6. Pracę plastyczną, w postaci przestrzennej kukły, należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 17 marca 2021 roku w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (ul. 

Zamkowa 1);  

7. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące 

kryteria:  

 praca konkursowa jest pracą grupową (prace indywidualne nie będą brane pod 

uwagę); 

 Forma pracy: przestrzenna kukła;  



 Wielkość pracy: wysokość kukły 80 cm – 120 cm;  

 praca została wykonana z użyciem naturalnych materiałów (np. słoma, siano, 

elementy drewniane, bibuła, papier itp.); 

 do pracy zostały dołączone informacje: imię i nazwisko opiekuna grupy, nazwa 

szkoły/przedszkola, tel. kontaktowy/e-mail nauczyciela zgłaszającego pracę.  

 praca została złożona w Muzeum Zamek w Oświęcimiu do dnia 17 marca 2021.  

8. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 

przejściem majątkowych praw autorskich wraz z prawem do nieograniczonego 

korzystania w kraju i zagranicą na rzecz Organizatora. 

 

5.  Organizacja i przebieg Konkursu.  

1. Jury powołane przez Dyrekcję Muzeum Zamek w Oświęcimiu oceni złożone prace wg 

poniższych kryteriów: 

 Interpretacja własna tematu; 

 Oryginalność; 

 Walory artystyczne; 

 Użyte naturalne materiały; 

 Ogólny wyraz estetyczny. 

2. Decyzje Jury są ostateczne. 

3. Wybór prac przez Jury nastąpi 18 marca 2021 r. 

4. Ogłoszenie laureatów prac wybranych przez Jury nastąpi 19 marca 2021 roku na 

stronie internetowej Organizatora www.muzeum-zamek.pl oraz na Facebooku. 

Organizator w dniach 18-19.03.2021 r. będzie się kontaktował z laureatami w celu 

ustalenia daty odbioru nagrody.   

5. Prezentacja wszystkich prac odbędzie się w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac 

konkursowych w całości lub w części, np. poprzez ich publikację na stronie internetowej, 

prasie, prezentację w formie wystawy, bez wypłacania honorariów autorskich.  

 

6. Postanowienia końcowe: 

1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator. 

2. Uczestnictwo w Konkursie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu  

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum na potrzeby konkursu w 

celach marketingowych, promocyjnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

http://www.muzeum-zamek.pl/


związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L z 4.05.2016.); 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

4. Ochrona danych osobowych: 

1) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej i papierowej przez Muzeum na 

potrzeby Imprezy w celach marketingowych, promocyjnych (Rozporządzenie 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, Dz. Urz. UE L z 4.05.2016.); 

2) Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Zamek w Oświęcimiu z siedzibą 

w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, reprezentowane przez Dyrektora – Wiolettę Oleś; 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia  działalności 

statutowej Muzeum Zamek w Oświęcimiu, przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia 

przyznanych nagród, a także w celach marketingowych i promocyjnych. 

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych 

danych osobowych 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, które wyrażono na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa 

powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

6) Dane osobowe będą przetwarzane od daty ich podania przez okres 2 lat; w przypadku 

przyznania nagród, dane osób nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych i 

marketingowych przez okres 5 lat, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich 

i praw pokrewnych; 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie 

informację lub uzna Pan/Pani, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany,  z uwzględnieniem profilowania; 

9) Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. 

Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich. 


