
Regulamin konkursu plastycznego 
„Łuków i Ziemia Łukowska oczami dzieci i młodzieży” 

 
Organizator:  
Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. 
Cel:  

 Ukazanie piękna regionu i jego promocja.  
Zasady konkursu: 

1. Prace konkursowe powinny przedstawiać krajobraz, architekturę lub miejsca pamięci            
z terenu Łukowa i Ziemi Łukowskiej. 

2. Metoda i technika dowolna. Format pracy A4. 
3. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę. 
4. Praca powinna być opisana na odwrocie według poniższego wzoru: 

  imię i nazwisko 
  nr telefonu 
  klasa, nazwa szkoły 
  imię i nazwisko opiekuna 

5. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie. 
6. Termin dostarczenia prac upływa w dniu 30.04.2021 r. 
7. Wraz z pracą należy złożyć wypełniony formularz oświadczenia. 
8. Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach: 

  I kategoria: przedszkola 
  II kategoria: klasy 1-3 
  III kategoria: klasy 4-8 
  IV kategoria: szkoły ponadpodstawowe 

9. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, walory artystyczne, estetyka, samodzielność 
wykonania pracy.  

10. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem. 
11. Prace przechodzą na własność organizatora. 
12. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora 

jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. 
13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu 

oświadczenia, iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik 
przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne  

             w Łukowie autorskie prawa do pracy. 
14. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, 

informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza w mediach i 
publikacjach. 

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac  
             w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach. 

16. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu. 

17. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora 
konkursu. 

Nagrody: 
18. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
19. Termin i sposób wręczenia nagród zostanie podany na stronie muzeum oraz w lokalnych 

mediach. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 


