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Regulamin konkursu plastycznego: 

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym 1831 r. i jej bohaterowie  

 

§1.  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Dział Historii i Kultury Regionu (DHKR) Muzeum 

Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (MNKD). Konkurs organizowany jest  

w ramach muzealnych obchodów 190. rocznicy bitwy pod Kazimierzem Dolnym stoczonej  

18 kwietnia 1831 r. w czasie powstania listopadowego. Bitwa rozegrała się między wojskami 

polskimi a rosyjskimi. Zakończyła się porażką wojsk polskich pod dowództwem gen. Jana Kantego 

Juliana Sierawskiego. 

2. Celem konkursu jest: 
- edukacja historyczna na temat powstania listopadowego;  

- upowszechnianie i popularyzacja wiedzy historycznej na temat bitwy pod Kazimierzem w 1831 r. 

oraz wydarzeń w czasie powstania listopadowego; 

- kształtowanie postaw patriotycznych; 

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej; 

- poszerzenie wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego  

i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.  

4. W konkursie ustala się dwie kategorie wiekowe:  
-  pierwsza kategoria: uczniowie klas IV- VIII (wiek 10 – 14 lat) 

- druga kategoria: uczniowie klas VIII – dorośli (od 15 roku życia) 

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne. 

6. Każda placówka może przysłać dowolną liczbę prac. 

7. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców czuwa Komisja 

konkursowa. 

§ 2.  

Zgłoszenie udziału w konkursie  

1. Należy być wyłącznym autorem zgłoszonej pracy. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu: 

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym w 1831 r. i jej bohaterowie, dowolną techniką plastyczną (w tym 

formy przestrzenne takie jak rzeźba i płaskorzeźba).  

4. Wymagane jest przesłanie – wraz z pracą: 

a) wypełnionej metryczki pracy - (Załącznik nr 1); 
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b) wypełnionego formularza zgłoszenia/oświadczenia dla osób niepełnoletnich (wymagana jest 

zgoda rodzica/opiekuna) - (Załącznik nr 2) lub formularza zgłoszenia/oświadczenia dla osoby 

dorosłej (Załącznik nr 3).  

Prace bez w/w Załączników nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie. 

5. Czas trwania konkursu od 4 do 31 marca 2021 r. 

6. Termin nadsyłania prac: 31 marca 2021r.  
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14-15 kwietnia 2021 r. 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mnkd.pl, na stronie Facebook 

Muzeum Nadwiślańskiego i Instagram DHKR Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.  

9. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest informacja zwrotna od organizatora. 

10. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2021 r. Prace należy przesłać na adres: Muzeum 

Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny z dopiskiem: 

„Praca na konkurs powstańczy” lub złożyć w siedzibie DHKR ul. Podzamcze 20 w Kazimierzu 

Dolnym. 

11. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu. 

§ 3.  

Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa jest powoływana przez Kierownika DHKR w Kazimierzu Dolnym.  

2. W skład komisji wchodzi pięć osób. 

3. Zadaniem komisji jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac uczestników. 

4. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:10-14 lat, 15 lat – dorośli. 

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 4.  

Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia i dyplomy. 

2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. 

3. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną organizator zobowiązuje się dostosować sposób 

rozdania nagród do obowiązujących przepisów i obostrzeń sanitarnych.  

4. Prace wyłonione w konkursie zostaną upublicznione na wystawie w Dworze  

z Gościeradowa w Kazimierzu Dolnym siedzibie DHKR ul. Podzamcze 20, na stronie internetowej 

www.mnkd.pl i na stronie Facebook Muzeum Nadwiślańskiego.  

§ 5.  

Prawa autorskie 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacania honorariów autorskich. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych 

w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz w drukowanych  

i informacyjno-promocyjnych wydawnictwach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.  
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§ 6.  

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu bez podania 

przyczyn. 

2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo 

do niewyłaniania zwycięzcy. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

4. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających z uczestniczenia w konkursie. 

5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wyłączone z konkursu. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator. 

7. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z pracownikami DHKR: 

tel. 570-132-483, e-mail: biblioteka@mnkd.pl  lub tel. 81 881 00 50, e-mail: edukacja@mnkd.pl, 

kasa.dh@mnkd.pl  
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