
 
Regulamin konkursu plastycznego 

„Bełchatowskie Legendy” 
Ferie 2021 z Muzeum Regionalnym w Bełchatowie 

 
1.Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Bełchatowie. 
 
2.Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu bełchatowskiego.   
 
3.Przedmiotem prac konkursowych są być zeskanowane lub sfotografowane prace plastyczne wykonane w dowolnej 
technice lub przy zastosowaniu grafiki komputerowej zapisane w formacie JPG  
 
4.Każdy z autorów może nadesłać max. 5 prac. 
  
5.Zeskanowane lub sfotografowane prace plastyczne oraz grafiki należy zapisać w formacie JPG, w rozdzielczości:  
min. 300 dpi, max. 1200 dpi.    
należy przesłać droga mailową na adres: 
muzeum@muzeum-belchatow.pl 
 
6.Do pliku z pracą konkursową należy dołączyć: „ Formularz zgłoszeniowy” z naszej strony internetowej) oraz zgodę 
na wykorzystanie wizerunku i  przetwarzanie danych osobowych (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, oraz art. 81 ust. 1 ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 
r. poz. 880 ze zm.), które należy pobrać ze strony internetowej Muzeum www.muzeum.belchatow.pl z zakładki 
Ferie2021, podpisać i zeskanować lub zrobić fotografię i wysłać w formacie JPG w tej samej wiadomości, w której 
będzie załączona praca konkursowa  
 
6.Prace należy przesyłać w terminie od 8 stycznia do 17 stycznia 2021 r. do godziny 12.00. 
 
7.Z chwilą nadesłania prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa 
majątkowe do nadesłanych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania prac w ramach działań promocyjnych muzeum.  
                    
8.Oceny zdjęć dokona trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana do dnia 29.01.2021 r. przez organizatora. Decyzje 
Komisji Konkursowej są ostateczne.  
 
9.Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach wiekowych – dzieci przedszkolne uczniowie klas 0-3, uczniowie 
klas 4-8, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli. W każdej kategorii organizatorzy przewidują 1 nagrodę 
główną. Istnieje możliwość przyznania przez Komisję Konkursową wyróżnień.  
 
10. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej droga mailową, a wyniki konkursu 
zostaną opublikowane na stronie internetowej muzeum www.muzeum.belchatow.pl oraz na funpage`u Muzeum na 
portalu Facebook.  
 
11.Nagrody będą do odbioru w sekretariacie Muzeum Regionalnego w Bełchatowie od dnia 30.01.2021 r. po 
wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 44 6331133. 
 
12.Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 
interpretacja należy do Komisji Konkursowej. 
  
13.Organizator zatrzega sobie prawo do przerwania, odwołania bądź nierozstrzygnięcia konkursu.  
 

Na laureatów konkursu czekają NAGRODY! 
 
Szczegółowych informacji udziela:    
Anetta Jedynak-Stępnik 
Muzeum Regionalnego w Bełchatowi, Tel. 44 633 11 33, e-mail: a.stepnik@muzeum-belchatow.pl              

http://www.muzeum.belchatow.pl/

