1. Organizator
Muzeum Okrêgowe im. Stanis³awa Staszica w Pile,
ul. Browarna 7, 64-920 Pi³a, Dzia³ Edukacji i Promocji
tel. 67 211 07 89, oswiata@muzeum.pila.pl
2. Cel konkursu
zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y kultur¹ ludow¹ Krajny, Pa³uk
i Puszczy Noteckiej, a tak¿e poszerzenie wiedzy na temat
zbiorów etnograficznych i zabytków architektury ludowej
zgromadzonych w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Noteci¹
- oddzia³e Muzeum Okrêgowego w Pile
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs adresowany jest do dzieci i m³odzie¿y w wieku
od 5 do 19 lat
Konkurs dotyczy Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Noteci¹
- wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych - zgodnie z tematem X edycji zainspirowanych wizyt¹ w skansenie w Osieku lub w galerii na muzealnej stronie
internetowej (www.muzeum.pila.pl w zak³adce "galeria"). Tematem pracy s¹ zawody,
zapomniane ju¿ nieco, a kiedyœ na wsiach obecne. Inspiracj¹ do wykonania prac
mog¹ byæ pokazy prezentowane na terenia skansenu podczas imprez plenerowych
i edukacyjnych, na które zapraszani s¹ lokalni twórcy i rzemieœlnicy ludowi, tacy jak:
cieœla, garncarz, kowal, rymarz, plecionkarz, sitarz, tkacz czy szewc.
Technika wykonywanych prac jest dowolna
Format pracy nie mniejszy ni¿ A4 i nie wiêkszy ni¿ A2
(prace przestrzenne i laminowane nie bêd¹ brane pod uwagê podczas oceny)
Ka¿da praca powinna zawieraæ na odwrocie czytelne informacje:
- imiê i nazwisko autora
- dane kontaktowe: adres, numer telefonu (w przypadku zg³oszenia indywidualnej
pracy osoby niepe³noletniej prosimy podaæ adres do korespondencji opiekuna)
- wiek autora
- nazwê konkursu
- tytu³ pracy

MUZEUM OKRÊGOWE W PILE

Dziesi¹ta edycja

4. Termin i miejsce nadsy³ania prac: do 15.07.2019 r. na adres:
Muzeum Okrêgowe w Pile
ul. Browarna 7
64-920 Pi³a
5. Wyniki konkursu:
og³oszone zostan¹ 12.08.2019 r. na stronie internetowej
Muzeum Okrêgowego w Pile www.muzeum.pila.pl
Osoby nagrodzone, wyró¿nione i zakwalifikowane do wystawy
zostan¹ powiadomione drog¹ pocztow¹
6. Nagrody
prace oceniane bêd¹ w trzech kategoriach wiekowych:
5 - 9 lat, 10 - 14 lat, 15 - 19 lat.
Uroczyste podsumowanie z wrêczeniem nagród i dyplomów
odbêdzie siê podczas imprezy plenerowej ,,Po¿egnanie lata"
w skansenie w Osieku 8 wrzeœnia 2019 r. (niedziela). Prace
nagrodzone i wyró¿nione ogl¹daæ bêdzie mo¿na na pokonkursowej
wystawie w skansenie do 29 grudnia 2019 r.
7. Uwagi dodatkowe
prace plastyczne nades³ane na Konkurs nie bêd¹
zwracane autorom i przechodz¹ na w³asnoœæ organizatorów.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do nieodp³atnego
reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie,
TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promuj¹cych
Konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum Okrêgowego
w Pile).
W razie pytañ i w¹tpliwoœci prosimy o kontakt telefoniczny
b¹dŸ mailowy:
oswiata@muzeum.pila.pl
tel. 67 211 07 89

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Noteci¹ czynne:
maj - sierpieñ: wt. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 10.30 - 16.00
niedz. 10.30 - 18.00
wrzesieñ - paŸdziernik: wt. - pt. 9.00 - 15.00, sob. i niedz. 10.30 - 16.00
listopad: pon. - pt. 9.00 - 15.00 (bez zwiedzania wnêtrz),
sob. i niedz. po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym
grudzieñ - kwiecieñ: pon. - pt. 9.00 - 15.00
sob. i niedz. po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym

!
Uwaga!
Do zg³oszonych prac nale¿y do³¹czyæ zgodê rodziców (opiekunów prawnych)
na udzia³ dziecka w konkursie (za³¹cznik nr 1) oraz zgodê na przetwarzanie
danych osobowych (za³¹cznik nr 2). Za³¹czniki dostêpne s¹ na stronie internetowej www.muzeum.pila.pl zak³adka EDUKACJA (Skansen - Konkursy).
Dane osobowe Uczestnika (imiê, nazwisko, wiek, adres, e-mail, telefon
kontaktowy) bêd¹ przetwarzane przez organizatora, bêd¹cego jednoczeœnie
ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz 926 ze zm.) oraz
zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie i celach zwi¹zanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególnoœci w celu komunikowania siê z Uczestnikami,
wydania nagród oraz promocji Konkursu. Organizator niniejszym informuje, i¿
podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotycz¹
przys³uguje prawo dostêpu do treœci swoich danych, ich poprawienia oraz
wycofania.

