
Muzeum Ziemi Wschowskiej
ogłasza konkurs pt. „Jak smakuje dziedzictwo?” 

REGULAMIN KUNKURSU

Organizator konkursu:
Muzeum Ziemi Wschowskiej, plac Farny 3, 67-400 Wschowa, Dział Edukacji tel. 65 540 16 40

Główne cele konkursu:

 włączanie społeczności lokalnej w działania Muzeum i pielęgnowanie dziedzictwa 
kulturowego,

 odkrywanie i popularyzowanie niematerialnego dziedzictwa regionu,

 identyfikacja z lokalną instytucją kultury,

 kształtowanie umiejętności kreatywnego i twórczego działania inspirowanego dziedzictwem
kulturowym,

 zachęcanie do pracy z wykorzystaniem historii mówionych i rodzinnym dziedzictwem 
kulturowym.

Założenia konkursu:
Konkurs zakłada przygotowanie pracy plastyczno-literackiej w formie kartki z książki kucharskiej. 
Ze względu na specyfikę regionu (ludność w dużej mierze napływowa) konkurs zakłada zebranie 
przepisów kulinarnych związanych z dziedzictwem rodzinnym, niezależnie od tego, jakie korzenie 
ma rodzina Uczestnika konkursu. Wyłonione w konkursie prace zostaną zaprezentowane w 
Muzeum Ziemi Wschowskiej podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 2019. Organizator konkursu 
zakłada również, uzależniając to od dostępnych środków finansowych, przygotowanie wschowskiej
książki kucharskiej.

Forma konkursu:
Tematem pracy konkursowej są przekazywane z pokolenia na pokolenie przepisy kulinarne, 
związane z mieszkańcami Wschowy i okolic. 
Konkurs zakłada przygotowanie pracy w formie plastyczno-słownej, techniką kolażu, wielkości 
formatu A3.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Mają to być prace własne, choć przez dzieci mogą być 
wykonane pod kierunkiem lub przy wsparciu rodzica, opiekuna, nauczyciela. 

Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terminarz konkursu:
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy złożyć w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy placu 
Farnym 3 do 30 lipca 2019 roku. 
Rozwiązanie konkursu, wręczenie nagród i prezentacja prac odbędzie się we wrześniu podczas 
Europejskich Dni Dziedzictwa 2019. Uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie 
dyplomów. Organizatorzy poinformują laureatów o dokładnym terminie.

Sposób wyłaniania zwycięzców:
Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa. Przy ocenie prac uwzględniane będzie przede 
wszystkim:

 związek z tematem,
 oprócz samego przepisu ważna będzie też jego historia – pochodzenie, związane z nim 

opowieści rodzinne,



 mile widziane będą dołączone w dowolnej formie (mogą stanowić część pracy) oryginalne 
zapisy przepisu z rodzinnych zeszytów kucharskich, kartek, itp.,

 pomysłowość i oryginalność pracy,
 staranność wykonania pracy.

Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

Skład komisji konkursowej:
Marta Małkus – Muzeum Ziemi Wschowskiej
Magdalena Birut – Muzeum Ziemi Wschowskiej
Julia Juskowiak – Muzeum Ziemi Wschowskiej

Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla twórców wszystkich projektów, które zostaną 
wybrane do wschowskiej książki kucharskiej. Każdy z Uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy
dyplom.

Postanowienia końcowe:
Prace złożone bez wypełnionych odpowiednich  załączników nie będą oceniane. 
Wszystkie prace przesłane na konkurs stają się własnością Muzeum z zachowaniem autorskich 
praw osobistych.
Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne i niczym 
nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac konkursowych i że prace konkursowe (ich 
treść i forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych, a 
także, że przedmioty materialne, w których utrwalono prace konkursowe stanowią wyłącznie 
własność danego Uczestnika Konkursu.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu przenoszą autorskie prawa majątkowe na Organizatora konkursu 
nieodpłatnie. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Muzeum Ziemi Wschowskiej polegać będzie 
na korzystaniu z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w 
zakresie wszystkich pól eksploatacji. 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego 
regulaminu, wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację i eksponowanie pracy.

Kontakt z Organizatorem:
Muzeum Ziemi Wschowskiej
Magdalena Birut
Specjalista do spraw edukacji
tel. 65 540 16 40 ; 604 647 354
mail.  eduk  acja.muzeum.wschowa@gmail.com
Informacje o konkursie dostępne są na stronie MZW: www.muzeum.wschowa.pl 

http://www.muzeumwschowa.pl/
mailto:edukacjamuzeum@wschowa.pl

