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Serdecznie zapraszamy do udziału w XLII Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży 

„Moja Przygoda w Muzeum”. Eliminacje odbywają się pod hasłem „Przedmioty”. Proponujemy podróż w świat 

przedmiotów z muzealnych kolekcji: rzeczy pięknych, interesujących, ważnych, zabawnych. 

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18/25* lat (*dotyczy uczniów ośrodków umo-

żliwiających realizowanie obowiązku szkolnego i nauki do 25 r. ż.). Prace będą oceniane w czterech kategoriach 

wiekowych 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18/25* lat. Technika prac jest dowolna – mogą to być przedstawienia 

z zakresu sztuk plastycznych – malarstwa i rzeźby, a także film lub grafika komputerowa.

Prace należy dostarczyć do Muzeum Historycznego Skierniewic do 17 kwietnia. Wręczenie nagród laureatom 

eliminacji i otwarcie wystawy nastąpi 28 maja o godz. 10.00. Wystawę będzie otwarta do 14 czerwca 

w Muzeum Historycznym Skierniewic.

Nagrodzone prace zostaną wysłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie odbędzie się finał konkursu.

Tradycyjnie już przypominamy ubiegłorocznych finalistów ze Skierniewic. W XLI Międzynarodowych Spotkaniach 

Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży nagrodę otrzymała Karolina Michalska z ZS nr 4 za pracę „Samoloty” – 

nauczyciel Agata Iwańczyk-Marga. Uczeń SOSW Mateusz Połeć za pracę „Interpretacja obrazu Zdzisława 

Pągowskiego” otrzymał nagrodę Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu dr. Marka Rubinkowicza oraz 

nagrodę w plebiscycie publiczności. Mateusz tworzył swą pracę pod kierunkiem Dariusza Zdrojewskiego.

Dwie prace zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej prezentowanej w Toruniu: Zuzanny Klemby 

„Tajemniczy strażnik lasu”, SP 4, uczennicy Pawła Legięckiego oraz Weroniki Sekty, „Las o świcie”, SP im. St. 

Konarskiego, uczennicy Małgorzaty Mikusek.

Informacji udziela: Muzeum Historyczne Skierniewic, ul. Batorego 64J, Skierniewice, t. 573447126, 

m.rafinska@muzeumskierniewic.pl, www.muzeumskierniewic.pl, Pinterest: Muzeum Historyczne Skierniewic 

(obrazy artystów).
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1. Temat konkursu. „Przedmioty” to hasło tegorocznego konkursu. W muzeach wiele jest rzeczy pięknych, 

interesujących, ważnych czy też zabawnych. Zainspiruj się światem przedmiotów z muzealnych kolekcji: dzieł 

malarskich, rzeźbiarskich lub przedmiotów użytkowych. Daj wyraz fascynacji i stwórz pracę zainspirowaną 

kolekcją muzealną lub przedmiotem z kolekcji.

2. Adresaci. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lub do 25 lat w przypadku ucz-

niów ośrodków umożliwiających realizowanie obowiązku szkolnego i nauki do 25 r. ż. Eliminacje w Skierniewi-

cach prowadzi Muzeum Historyczne Skierniewic, ul. Batorego 64J, 96-100 Skierniewice, tel. 573447126.

3. Techniki prac. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę w jednej z poniższych technik:

– malarstwo, grafika, rysunek i in. wykonane na powierzchni płaskiej o formacie nie mniejszym niż A4 

i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)

– formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50x50 cm

– grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1

– film do 3 min. w formacie MPEG-4 nagrany na płytę CD/DVD.

4. Oznaczenie prac. Na pracy należy zamieścić czytelnie następujące informacje:

– imię i nazwisko autora pracy

– dokładny wiek autora pracy

– tytuł pracy

– nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs

– imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

5. Termin. Prace należy dostarczyć do 17 kwietnia do Muzeum Historycznego Skierniewic, ul. Batorego 64J, 

96-100 Skierniewice.

6. Rozstrzygnięcie konkursu. Jury wyłoni laureatów w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 

13-15 lat, 16-18/25* lat (*dotyczy uczniów ośrodków umożliwiających realizowanie obowiązku szkolnego i nauki 

do 25 r. ż.). Rozdanie nagród dla laureatów eliminacji oraz otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 

28 maja o godz. 10.00 w Muzeum Historycznym Skierniewic. Wystawa będzie prezentowana do 14 czerwca.

7. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie wezmą udział w finale 

konkursu. Pozostałe prace będzie można odebrać od 15 do 30 czerwca.

8. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w materiałach promocyjnych 

drukowanych lub zamieszczanych w Internecie oraz zatrzymania wybranych prac na własność.

9. Zagadnienia nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Informacji udziela: Muzeum Historyczne Skierniewic, ul. Batorego 64J, Skierniewice, t. 573447126, 

m.rafinska@muzeumskierniewic.pl, www.muzeumskierniewic.pl, Pinterest: Muzeum Historyczne Skierniewic 

(obrazy artystów).
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PRZYDATNE INFORMACJE MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU - ORGANIZATORA KONKURSU

Przegląd prac w Muzeum Okręgowym w Toruniu odbędzie się na początku lipca br. Jury Konkursu  – specjaliści 

z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki przyznają równorzędne nagrody i równorzędne wyróżnienia w czte-

rech kategoriach wiekowych oraz zakwalifikują ok. 150 najlepszych prac na wystawę pokonkursową. 

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na galę podsumowującą projekt (około połowy 

listopada) połączoną z wręczeniem nagród, finisażem wystawy. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których 

prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Prace plastyczne nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reproduko-

wania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących 

projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac. Prac nie wolno 

podklejać ani oprawiać. Prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla zbiorów 

muzealnych nie będą dopuszczone do konkursu. Zagadnienia nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych jest Muzeum Historyczne Skierniewic z siedzibą przy ul. Batorego 64J, 

96-100 Skierniewice, tel. 573447126, adres e-mail: info@muzeumskierniewic.pl.

2. Dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez Organizatora w celu 

organizacji i promocji Eliminacji Międzynarodowych Spotkań Dzieci i młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” 

na stronie internetowej Muzeum oraz facebooku.

3. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Uczestnikowi konkursu i jego opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem potwierdzenia udziału w Konkursie. Uczestnik 

jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie dyskwalifikacja.

7. Dane udostępnione przez laureatów eliminacji Konkursu zostaną przekazane do Muzeum w Toruniu, które jest 

organizatorem Konkursu.

komunikat RODO



imię i nazwisko autora pracy

dokładny wiek autora pracy oraz klasę (np. kl. V)

tytuł pracy

nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs

imię i nazwisko opiekuna plastycznego

metryczka
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……………………………….................................................................................................................................................…….………… 

imię, nazwisko Uczestnika 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). w celach marke�n-

gowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie moich/mojego dziecka danych osobowych 

do bazy danych, której administratorem jest Organizator. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego 

dziecka również w przyszłości, do wyżej określonych celów przetwarzania, na zasadach określonych w regulaminie Międzyna-

rodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych moich/mojego dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz podmioty wyko-nujące lub 

mogące wykonywać w przyszłości działania marke�ngowe, promocyjne oraz reklamowe na rzecz Organizatora. W przypadku 

otrzymania nagrody, jak również zakwalifikowania pracy na wystawę pokonkursową, wyrażam zgodę na umieszczenie 

moich/mojego dziecka danych osobowych takich jak: imię i nazwisko na stronie internetowej Organizatora, mediach, prasie 

lokalnej oraz wydawnictwach promujących Organizatora.

Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich/mojego dziecka danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały podane, a także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich/mojego dziecka 

danych osobowych w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2020 r.

Skierniewice, dn. …………………2020 r. ……………………………........................................................................................................... 

miejsce, data, podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka w celach prowadzenia projektu określone-go w 

regulaminie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Skierniewice, dn. …………………2020 r. ……………………………........................................................................................................... 

miejsce, data, podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu i wytycznych projektu Międzynarodowych Spotkań 

Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Skierniewice, dn. …………………2020 r. ……………………………........................................................................................................... 

(podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci 

i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Skierniewice, dn. …………………2020 r. ……………………………........................................................................................................... 

miejsce, data, podpis uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

zgoda na przetwarzanie
danych i wykorzystanie 
wizerunku
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