
Regulamin konkursu plastycznego
„Okładka dzieła Henryka Sienkiewicza w mojej wyobraźni”

Organizator:
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Zasady konkursu:

1. Praca konkursowa powinna przedstawiać projekt okładki dowolnie wybranego 
dzieła Henryka Sienkiewicza.

2. Metoda i technika dowolna. Format pracy – A4.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

4. Praca powinna być podpisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU
KLASA, NAZWA SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA

5. Pracę należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego w Łukowie (ul. J. Piłsudskiego 
19) lub wysłać pocztą na adres:
Muzeum Henryka Sienkiewicza
Wola Okrzejska, ul. H. Sienkiewicza 100
21-480 Okrzeja

6. Prace można dostarczać do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00.

7. Wraz z pracą należy złożyć wypełniony formularz oświadczenia.

8. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
I kategoria – szkoły podstawowe,
II 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 Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 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:
1. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Termin i sposób wręczenia nagród zostanie podany na stronie muzeum oraz w 
lokalnych mediach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


