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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1.1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego 

najciekawszych postaci rysunkowych dla celów promocyjno-edukacyjnych  Muzeum 

Miejskiego w Żorach. 

1.2. Organizatorem Konkursu „Jak wygląda banda Muzeonika” jest Muzeum Miejskie w 

Żorach. 

1.3. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialny jest Dział Promocji i Wydawnictw 

Muzeum Miejskiego w Żorach. 

1.4. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona na stronie www.muzeum.zory.pl. 

1.5. Komunikaty i informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

www.muzeum.zory.pl. 

 

2. ZASADY KONKURSU. 

2.1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Żor za wyjątkiem osób wymienionych 

w pkt 2.2 niniejszego regulaminu. 

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Miejskiego w Żorach oraz 

członkowie Jury Konkursu.  

2.3. Przedmiotem konkursu jest projekt graficzny 5 postaci rysunkowych propozycji do bandy 

Muzeonika, które staną się postaciami firmującymi działania edukacyjne Organizatora. Każdy 

z bohaterów bandy powinien posiadać cechy charakterystyczne dla wybranego kontynentu 

(Afryka, Azja, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia).  

2.4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 realizacji plastycznych, po 

jednej postaci na kontynent, własnego autorstwa. 

2.5. Prace plastyczne powinny mieć format nie mniejszy niż A5.  

2.6. Konkurs polega na zgłoszeniu przez uczestnika jednego bądź wielu projektów postaci z 

których to projektów postaci zostanie wyłoniony najlepszy na zasadach określonych w 

Regulaminie.  

2.7. Zgłoszenie Postaci polega na: przesłaniu na adres: Muzeum Miejskie w Żorach, ul. 

Muzealna 1/2, 44-240 Żory, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2015 roku 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu oświadczenia, załącznik nr 2 oraz Projektu 

Postaci w wersji elektronicznej – zapisu na płycie CD w formacie JPG, GIF lub PNG, lub wersji 

papierowej. 

 

3. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT 

1. Projekt Postaci powinien uwzględniać przedstawianie postaci w kształcie zwierzęcym z 

nadającymi mu indywidualnymi cechami ludzkimi (cechy charakteru tj: Ambicja, Ciekawość, 
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Dobroć, Dzikość, Gadatliwość, Mądrość, Niecierpliwość, Niewinność, Odpowiedzialność, 

Odwaga, Ostrożność, Perfekcjonizm, Roztropność, Skromność, Skąpstwo, Sprawiedliwość, 

Spryt, Szczerość, Szlachetność, Uczciwość, Uprzejmość, Wrażliwość, Wspaniałomyślność, 

Wyobraźnia, Wyrozumiałość, Wytrwałość, Łagodność, Śmiałość, Życzliwość) 

2. Organizator przewiduje wykorzystanie nagrodzonych projektów graficznych postaci w 

materiałach graficznych (foldery, książki, artykuły, banery, ulotki, informacje prasowe, itp.), w 

prezentacjach i multimediach oraz w innych mediach wizualnych, a także do produkowania 

gadżetów, typu przebrania, maskotki, koszulki, długopisy, ołówki, i.in.. Banda Muzeonika ma 

zostać pewnego rodzaju wszędobylską ikoną – nieodzownym znakiem, symbolem materiałów 

edukacyjnych Organizatora. 

3. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace graficzne na zasadzie 

anonimowości. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej 

decyzji Komisji Konkursowej, numer ten będzie rozkodowany i zostanie ujawnione autorstwo 

zwycięskiego projektu. 

4. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 

Wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

 

3. PRZEBIEG KONKURSU. 

3.1. Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 7 grudnia 2015 roku. 

3.2. Prace należy przesyłać na adres, Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2, 44-240 

Żory, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: konkurs plastyczny „Jak wygląda banda Muzeonika” 

dołączając stosowny formularz zgłoszeniowy zawierający: 

• imię i nazwisko autora prac, 

• datę urodzenia, 

• dane teleadresowe, tel. e-mail 

• przypisanie kontynentu do postaci rysunkowej (np. postać 1 – Afryka, postać 2 – Azja) 

• osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

3.3. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu znajduje się do 

pobrania na stronie internetowej muzeum.zory.pl oraz w sekretariacie w Muzeum Miejskim w 

Żorach ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory 

3.4. Prace doręczone organizatorowi po określonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

3.5. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy Konkursu. 

3.6. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w 

terminie do 21.12.2015 r. 

3.7. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 22.12.2015 r. 

3.8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.muzeum.zory.pl, 

a zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie na podstawie podanych danych 

teleadresowych. 

3.9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

3.10. Wręczenie nagród odbędzie się w ustalonym przez organizatora miejscu i terminie 

po zakończeniu konkursu. 

3.11. Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom. 

 

4. NAGRODY. 

4.1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody za miejsca od I – III i wyróżnienia. 

4.2. Nagrody rzeczowe w postaci gadżetów promocyjnych muzeum wykorzystujący potencjał 

nagrodzonych prac rysunkowych i graficznych oraz wykorzystanie zaprojektowanych postaci 

do filmów i multimediów edukacyjnych na potrzeby Organizatora. 

4.3. Przewiduje się nagrodę specjalną Dyrektora Muzeum Miejskiego w Żorach. 



 

 

5. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH. 

5.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac plastycznych z poszanowaniem 

autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją i przebiegiem Konkursu 

oraz promocją muzeum.  

5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Muzeum Miejskiemu w Żorach 

nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem 

autorskich praw osobistych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 

rozporządzanie tymi kopiami; 

b) publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie prac w ten sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 

udostępnianie na żądanie,  

c) rozpowszechnianie w sieci internet, sieciach zamkniętych oraz na ekranach LED,  

d) prawo do całkowitej  ingerencji w prace w związku z przygotowaniem pracy plastycznej na 

różne pola eksploatacyjne do produkcji materiałów promocyjnych i sprzedaży 

e) prawo do wykorzystywania projektów do celów marketingowych lub promocji, w tym 

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów 

i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla 

celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  

5.3. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą 

przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu 

zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

5.4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 

naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).  

5.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie 

Organizator. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 

nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu. 

6.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście 

przez zgłaszającego. 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

6.4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię  i nazwisko:  

Kategoria wiekowa1: 

Dzieci (wiek przedszkolny i klasy podstawowe 1-3) 

Dzieci (wiek szkolny klasy podstawowe 4-6) 

Młodzież (gimnazjum i liceum) 

dorośli 

 

Dane teleadresowe: 

Adres: 

tel. kontaktowy: 

e-mail: 

 

Projekt postaci: 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 podkreślić właściwie 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

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

Imię i nazwisko 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla 

celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

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

Imię i nazwisko  

 

Zgadzam się na nieodpłatne reprodukowanie mojego dzieła oraz jego modyfikację na 

materiałach promocyjnych Muzeum Miejskiego w Żorach 

 

 

 


