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d. przedstawiona jest na kartce formatu A4.

3. Praca konkursowa powinna być związana tematycznie z patriotyzmem lokalnym.

4. Technika wykonanych prac obejmuje dowolną technikę malarską, format pracy: kartka A4.

5. Prace konkursowe nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa,

praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Prace naruszające ww. prawa nie

będą brane pod uwagę w Konkursie.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które w całości lub w części były zgłaszane na inny

konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.

§5

Charakter i uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs odbywa się jednoetapowo.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku do 7-14 lat, które zgłoszą swój udział w

Konkursie. W przypadku osób poniżej 13 roku życia, osoby te muszą być zgłoszone do Konkursu

przez ich opiekuna prawnego, a opiekun prawny złoży oświadczenia o załączonej do Regulaminu

treści.

4. W Konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina członków Komisji Konkursowej tj. ich:

małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

5. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być bezpośrednimi twórcami prac konkursowych.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

7. Uczestnicy Konkursu (lub ich opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych

osobowych dla potrzeb Konkursu, w tym na opublikowanie zdjęcia pracy konkursowej z

oznaczeniem jej twórcy.

§6

Warunki konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu,

b. wykonanie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w§ 4 i§ 7.

2. Złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu określonych

Regulaminem.

§7

Przebieg konkursu 

1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i przesyłają zdjęcia wykonanych prac w terminie 

określonym w § 2 pkt 2 Regulaminu Konkursu na adres: konkurs@mwb.com.pl. Uczestnicy 

przesyłają Organizatorowi wyłącznie zdjęcia prac.

2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie pracy konkursowej wraz z wypełnionym i 

podpisanym skanem oświadczenia (Załącznik nr 1 - oświadczenie opiekuna prawnego osoby 

niepełnoletniej (poniżej 13 roku życia) / Załącznik nr 2 - oświadczenie uczestnika (powyżej 13 

roku życia).

3. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę.

4. Wszystkie prace powinny być sfotografowane tak, aby Komisja Konkursowa mogła stwierdzić, co 

to za obiekt. Zdjęcia powinny być odpowiednio naświetlone, nie zawierać tzw. ,, szumów".

5. Wybrane przez Komisję Konkursową zdjęcia prac konkursowych zostaną opublikowane w albumie 

na profilu Facebook (pod adresem https://www.facebook.com/muzeumwojska). 


















