
Regulamin konkursu „Majstersztyk, czyli sztuka mistrzowska” ogłoszonego w ramach 

projektu Niedzielne Mieszczańskie Zabawy w Muzeum 

 

W Muzeum Ziemi Wschowskiej od lutego do grudnia 2016 roku trwają Niedzielne Mieszczańskie 

Zabawy w Muzeum. Częścią projektu jest konkurs pt. „Majstersztyk, czyli sztuka mistrzowska”. 

Oparty na historii dotyczącej cechów rzemieślniczych konkurs zakłada stworzenie 

niepowtarzalnego dzieła, tzw. majstersztyku. Pozostawiamy pełną dowolność technik, rozmiarów i 

formy. Jedynym warunkiem jest związek pracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej, czyli miejscem, w 

którym odbywają się warsztaty. Na czym będzie polegała inspiracja? To pozostawiamy 

kreatywności i pomysłowości uczestników konkursu. 

Do wzięcia udziału w konkursie uprawnia zebranie minimum trzech znaczków na KARCIE 

UCZESTNIKA NIEDZIELNYCH MIESZCZAŃSKICH ZABAW W MUZEUM. 

Organizator konkursu: 

Muzeum Ziemi Wschowskiej, Plac Farny 3, 67-400 Wschowa, Dział Edukacji tel 604 647 354 

Projekt współfinansowany: 

Niedzielne Mieszczańskie Zabawy w Muzeum są dofinansowane przez Pełnomocnika Burmistrza 

Wschowy do Spraw Profilaktyki i Młodzieży. 

Główne cele konkursu: 

kształtowanie świadomości i postaw patriotyzmu lokalnego wśród młodego pokolenia, 

budzenia zainteresowań przeszłością regionu, 

popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej, 

kształtowanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia, 

zachęcanie do pracy twórczej 

Założenia konkursu: 

Konkurs zakłada przygotowanie pracy zainspirowanej Muzeum Ziemi Wschowskiej: jego historią, 

siedzibami, wystawami, eksponatami, wydarzeniami, które się w nim odbywają. Jedną z 

przykładowych inspiracji mogą być same Niedzielne Mieszczańskie Zabawy w Muzeum. 

Forma, techniki, wymiary, materiały wykonania pracy konkursowej są dowolne. 

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Mają to być prace własne, choć mogą być wykonane pod 

kierunkiem lub przy wsparciu rodzica lub opiekuna.  

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, które są uczestnikami Niedzielnych 

Mieszczańskich Zabaw w Muzeum. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zebranie minimum 

trzech z dziesięciu znaczków uczestnictwa w Niedzielnych Mieszczańskich Zabawach w Muzeum. 



Są one rozdawane po każdym spotkaniu. 

Terminarz konkursu: 

Prace konkursowe przyjmowane będą w Muzeum Ziemi Wschowskiej przy Placu Farnym 3 przez 

czas trwania projektu Niedzielne Mieszczańskie Zabawy w Muzeum do końca listopada 2016 roku. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2016 roku na ostatnim 

spotkaniu z cyklu Niedzielne Mieszczańskie Zabawy w Muzeum. Informacje o wynikach konkursu 

pojawią się na stronie www.muzeum.wschowa.pl i profilu muzeum na facebooku 

facebook.com/muzeumziemiwschowskiej.  

Sposób wyłaniania zwycięzców: 

Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Przy ocenie prac uwzględniane będzie przede 

wszystkim: 

związek z tematem, 

pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy, 

staranność wykonania pracy, w przypadku prac literackich poprawność językowa. 

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. 

Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 

Postanowienia końcowe: 

Prace złożone bez wypełnionych załączników nie będą oceniane. 

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, a także na 

wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestnika konkursu za 

pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Konkursu „Majstersztyk, czyli sztuka 

mistrzowska” zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności wystawy w 

miejscach publicznych, zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej 

www.muzeum.wschowa.pl i  profilu muzeum na facebooku 

facebook.com/muzeumziemiwschowskiej, oraz publikacje w czasopismach i na informacyjnych 

portalach. 

Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione 

osobom trzecim. 

Kontakt z Organizatorem: 

Muzeum Ziemi Wschowskiej 

Magdalena Birut 

Specjalista do spraw edukacji 

tel. 604 647 354 ; 697 592 297 

mail: edukacja.muzeum.wschowa@gmail.com 

Informacje o konkursie dostępne są na stronie MZW: www.muzeum.wschowa.pl  

 


