
REGULAMIN  
MIĘDZYNARODOWE  SPOTKANIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

wydarzenie pn. MOJA PRZYGODA W MUZEUM 
edycja regionalna 2020/2021 

organizowanego z okazji 130.rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Barbackiego  
 

Informujemy, iż w związku z ogólnoświatową sytuacją pandemiczną, problemami z dotarciem do miejsc 
zabytkowych oraz trudnościami w dostępie do ekspozycji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 
(zamknięcie instytucji, lockdown, kwarantanna, izolacja) podczas tegorocznej edycji konkursu „Moja 
przygoda w Muzeum”, można skorzystać z wcześniejszych doświadczeń z wizyt w przestrzeniach 
Muzeum tj.: zwiedzanie ekspozycji i przestrzeni muzealnych, udział w wernisażach, koncertach i innych 
wydarzeniach kulturalnych oraz w warsztatach i lekcjach muzealnych. Uczestnik projektu powinien 
dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego z ekspozycją, które wywarły 
największe wrażenie na uczestniku projektu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej. 

CELE PROJEKTU 

 zainteresowanie historią i tradycjami naszego regionu, przenoszenie obserwacji powstałych  
w kontakcie z dziełem sztuki do własnej pracy plastycznej,  

 kształcenie zdolności analizowania dzieła sztuki,  

 poszerzanie wiedzy: z zakresu wiedzy o kulturze, historii, historii sztuki, o warsztacie artystycznym,  
o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu, ich rodowodzie i charakterze, wartościach naukowych, 
historycznych i artystycznych muzealiów,  

 kształtowanie upodobań artystycznych oraz rozwijanie zdolności plastycznych. 

 

ORGANIZATORZY: 
na szczeblu regionalnym: 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
przy współpracy:  
Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu 
Stowarzyszenia DLA MIASTA w Nowym Sączu 
na szczeblu międzynarodowym - centralnym: 
Muzeum Okręgowe w Toruniu 
 
WARUNKIEM UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST:  

 poznanie zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (również poprzez multimedia, publikacje, 
wcześniejsze doświadczenia z wizyty w Muzeum),  

 zgłoszenie udziału w projekcie poprzez dostarczenie Organizatorowi regionalnemu wypełnionych i 
podpisanych KART ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYCH  SPOTKANIACH  
ARTYSTYCZNYCHDLA DZIECI I MŁODZIEŻY pn. „MOJA PRZYGODA W MUZEUM”: edycja regionalna 
2020/2021 (załącznik nr 1),  

 wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych (nie więcej niż 3 prace) inspirowanej/ych i związanej/ych 
tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddającej nastrój i atmosferę 
towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, udziałem w wernisażach, koncertach i innych 
wydarzeniach kulturalnych, a także udziałem w warsztatach i lekcjach muzealnych, organizowanych w 
przestrzeniach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 

 dostarczenie wraz z pracą/pracami wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 
MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCHDLA DZIECI I MŁODZIEŻY pn. „Moja przygoda w 
Muzeum” edycja regionalna 2020/2021 (załącznik nr 2a), edycja międzynarodowa - centralna 
organizowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu (załącznik nr 2b). 

 
WIEK UCZESTNIKÓW: 

prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

 grupa wiekowa: 5 do 9 lat 

 grupa wiekowa: 10 do 12 lat 

 grupa wiekowa: 13 do 15 lat 

 grupa wiekowa: 16 do 19 lat 



 

TECHNIKA i FORMAT: 
 

 prace wykonane na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym 
niż A3 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać), 

 rzeźba, płaskorzeźba, rękodzieło, ceramika, techniki łączone - wymiary nie większe niż 50x30x30 cm, 

 grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1, 

 multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4). 
 

OPIS PRAC 

prace muszą zawierać metryczkę z następującymi informacjami (podane bardzo czytelnie w 
formie wydruku): 

 nazwa projektu 

 imię i nazwisko autora pracy  

 dokładny wiek autora pracy  

 tytuł pracy  

 nazwę i adres szkoły lub placówki kierującej prace (pieczątka szkoły lub placówki)  

 telefon szkoły bądź placówki kierującej prace  

 adres e-mailowy 

TERMIN 
prace należy składać do dnia 7 maja 2021 r. osobiście: Dom Gotycki, filia Muzeum Okręgowego w 
Nowym Sączu, ul. Lwowska 3 lub elektronicznie e-mail: konkurs plastyczny@muzeum.sacz.pl  

ROZSTRZYGNIĘCIE PROJEKTU 

 prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, 

 rozstrzygnięcie nastąpi po dniu 7 maja 2021 r.  

 laureaci i ich opiekunowie powiadomieni zostaną o wynikach, 

 przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów w każdej kategorii wiekowej, 

 wręczenie nagród i wyróżnień laureatom nastąpi w dniu otwarcia wystawy planowanego w dniu 
21maja 2021 r. o godz. 12 w Domu Gotyckim ul. Lwowska 3 – filii Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu. 

 Wystawa prezentowana będzie do 27 czerwca 2021 r. 
 

ADRES ORGANIZATORA ETAPU REGIONALNEGO: 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Dział Edukacji, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz tel.: 18 443 77 
08  wew.  123, 124 www.muzeum.sacz.pl; edukacja@muzeum.sacz.pl 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
1. Wstęp do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w ramach 

projektu jest nieodpłatny, po wcześniejszym zgłoszeniu w Dziale Edukacji Muzeum, przez opiekuna 
plastycznego grupy lub samego uczestnika. 

2. Odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych towarzyszących konkursowi – 1 zł/os.  
3. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie, w formie pisemnej na załączonym druku – karcie zgłoszenia 

uczestnictwa, należy składać w Dziale Edukacji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.  
4. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat (bez ograniczeń wieku dla 

uczestników z niepełnosprawnościami). Uczestnicy przygotowują prace w ramach zajęć szkolnych lub 
na zajęciach pozaszkolnych w placówkach wychowawczych oraz artystycznych. 

5. Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 prace o tematyce związanej z działalnością (eksponat, zespół 
eksponatów, zjawisko towarzyszące) Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 

6. Zgłoszone prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania złożonych prac w celach 

promocyjnych (na wszystkich polach eksploatacji).  
8. Niniejszy regulamin jest opublikowany na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych 

Organizatorów i Współorganizatorów. 

http://www.muzeum.sacz.pl/
mailto:edukacja@muzeum.sacz.pl


9. Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku(dalej 

,,RODO") informujemy, iż: 

a. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. 

Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 77 08, e-mail sekretariat@muzeum.sacz.pl  

b. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail  –sekretariat@muzeum.sacz.pl ,  

telefon –  600 89 68 68. 

c. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

1) dane osobowe podane w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności przez uczestnika 

w zgłoszeniu, oświadczeniach lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w 

celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu 

oraz ich prac, w szczególności na stronie Internetowej Administratora i w mediach 

społecznościowych, a także w celach rozliczalności wymaganej przepisami RODO; 

2) archiwalnych, statystycznych i sprawozdawczych; 

3) promocji Konkursu; 

4) prowadzenia działalności edukacyjnej; 

d. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa. 

e. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie  

Administratorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz 

archiwizację dokumentów, zgodnie z art. 6 ust. l lit.f) RODO. 

f. Dane osobowe zbierane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz 

opublikowania informacji o laureatach Konkursu lub części składowych prac konkursowych 

przetwarzane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

g. Dane osobowe (przedstawicieli) laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody 

mogą być przekazane fundatorom nagród lub współorganizatorom w celu dopełnienia 

wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród lub w ramach współpracy z 

innymi instytucjami w celu oceny prac konkursowych. 

h. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi 

niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności usługi informatyczne, jak 

również podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu, w tym 

współorganizatorom konkursu i organizatorom Konkursu na wyższym szczeblu. 

i. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu i cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie. 

j. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych 

celów zbierania danych. 

k. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu oraz z udzieleniem przez uczestników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie 

udostępnienia swoich danych osobowych. 

l. Administrator może przetwarzać dane pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane 

dotyczą (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) za pośrednictwem podmiotu 

składającego zgłoszenie. W takiej sytuacji podmiot dokonujący zgłoszenie udziela  informacji 

o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu Administratora. 

m. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych  przez Muzeum 

Okręgowe w Nowym Sączu znajdują się również na naszej stronie Internetowej oraz w 

siedzibie. 

 

mailto:sekretariat@muzeum.sacz.pl
mailto:sekretariat@muzeum.sacz.pl
mailto:iod@mcksokol.pl%20lub%20za%20pomocą%20ww.%20nr%20telefonu.


 
Załącznik nr 1  

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

W MIĘDZYNARODOWYCH  SPOTKANIACH  ARTYSTYCZNYCHDLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
pn.„MOJA PRZYGODA W MUZEUM” – edycja regionalna 2020/2021 

 

Nazwa szkoły i adres......................................................................................................................................... 

e-mail, tel. ........................................................................................................................................................ 

 

Imię i Nazwisko, wiek uczestnika, tel, e-mail 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, tel.e-mail ................................................................. 

 

Ilość zgłoszonych prac/osób przez Szkołę.........................................../prac 

............................................./osób 

Data wizyty w muzeum.................................................................................................................................... 

Tytuł wystawy/nazwa odwiedzanego oddziału................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

Termin złożenia prac: 07.05.2021 r. 
Miejsce złożenia prac: Dom Gotycki, filia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3 lub 

elektronicznie e-mail: konkurs plastyczny@muzeum.sacz.pl 
 

Przyjmuję do wiadomości zasady regulaminu MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH DLA 
DZIECI  I  MŁODZIEŻY pn. „Moja przygoda w Muzeum” edycja regionalna 2020/2021. 
 
 
........................................................................................................................................................... 
Podpis osoby składającej zgłoszenie    
 

   
 
  ............................................................... 
        Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie  



Załącznik nr 2a 

OŚWIADCZENIE 
 

UCZESTNIKA MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCHDLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
pn. „Moja przygoda w Muzeum” - edycja regionalna 2020/2021  

organizowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adres 

 

E-Mail ………………………………………………….Telefon kom ………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Pieczątka Szkoły 

 

…………………………………………………… kontaktowy nr telefonu ……………………………… 

Opiekun merytoryczny  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł pracy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY pn. „Moja przygoda w Muzeum” edycja regionalna 2020/2021i akceptuję jego treść. 
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do niniejszej pracy/prac i przenoszę je na Organizatorów w zakresie 
niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą być spełnione przy jego publikacji w formie książkowej. 
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatorów bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2019, poz. 1231), w tym w szczególności w zakresie utrwalania i 
zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, udostępniania na stronach internetowych 
Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 
zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym ich udostępnianie przez Organizatora podmiotom 
współpracującym, w celu realizacji konkursu. 
 
Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i jest ona dla mnie w pełni zrozumiała.  
 
Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna na udział w MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pn.„Moja przygoda w Muzeum”-  edycja regionalna 2020/2021.  
 
 
..................................................................    
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)     .............................................. 
         (data i podpis) 

 
………………………………………… 
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika projektu) 

 



Załącznik 2b 

    Oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
 
…………………………………………………………………………………..…………….. 
imię i nazwisko Uczestnika 

w Projekcie: XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda  
w Muzeum” edycja międzynarodowa – centralna - organizowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu 
 
Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu Projektu: XLII Międzynarodowe Spotkania 
Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”: 
 
………………………………………………........................................... 
miejsce, data, podpis uczestnika; w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Klauzula zgody 
 
Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku: 
 
…………………………………….……………………………………………………………………..  
imię i nazwisko Uczestnika, wiek 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka  
przez Organizatora Projektu: XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży Moja 
Przygoda w Muzeum, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 
oraz ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celach: 
 

 wydania dyplomów i nagród dla Laureatów oraz finalistów Projektu, 

 marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach w celu budowania pozytywnego wizerunku 
Organizatora, 

 prowadzenia analiz statystycznych oraz przechowywania danych dla celów rozliczalności (wykazania 
spełnienia przez Muzeum obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych 
moich/mojego dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda. 
 
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora  
i podmioty współpracujące z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas 
niezbędny do realizacji określonych celów, dla których dane są gromadzone i wykonania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków archiwizacyjnych administratora danych. 
 
Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich/mojego 
dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia celów przetwarzania do których 
zostały podane, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2021 r. 
 
……………………………………………….....................................  
miejsce, data, podpis uczestnika; w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


