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DE.515.1.2023 
 
 

XXXV Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży 

Moja Przygoda w Muzeum – regulamin eliminacji okręgowych 

 

Organizatorem Projektu – eliminacji okręgowych – jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie.  

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat (w kategorii osób  

z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia). 

Obszarem realizacji Projektu jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie prezentowane również 

w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej, np. na stronach internetowych muzeum. 

Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć  

w instytucjach i ośrodkach kultury. 

Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory Muzeum. Wykonać jedną lub więcej prac  

z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem 

eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę 

działalności Muzeum Zamkowego w Pszczynie.  

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika 

komputerowa, film) jest dowolna.  

 

Akceptowane prace: 
 prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i inne) 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 50x50 cm.; 
 grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym  
niż A1; 
 multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP-4). 

 

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje (metryczka do pobrania na stronie 

internetowej muzeum):  
 pełne imię i nazwisko autora pracy;  
 dokładny wiek autora pracy; 
 tytuł pracy;  
 nazwę i adres szkoły bądź instytucji;  
 pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego. 

 

UWAGA! 

Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie! 

 

Prace należy dostarczyć do Stajni Książęcych w Pszczynie do 28 kwietnia 2023 r. Dopuszcza się 

możliwość indywidualnego dostarczenia prac na adres: 

Stajnie Książęce w Pszczynie 

Dział Edukacji 

ul. Basztowa 6-8 

43-200 Pszczyna 

Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do Finału Projektu.  
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Na początku maja Jury składające się ze specjalistów (historycy sztuki, plastycy, konserwatorzy zabytków) – 

pracowników Muzeum Zamkowego w Pszczynie – przyzna nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 5–6 lat, 7–9 

lat, 10–12 lat, 13–15 lat, 16–18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).  

W ostatnim tygodniu maja na stronie internetowej Muzeum Zamkowego w Pszczynie www.zamek-pszczyna.pl 

zostanie opublikowana informacja o przyznanych nagrodach oraz otwarciu wystawy pokonkursowej. 

Nagrodzone przez Muzeum Zamkowym w Pszczynie prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu 

gdzie odbywa się Przegląd Finałowy nadesłanych w ramach Projektu prac oraz internetowy plebiscyt publiczności – goście 

odwiedzający galerię wirtualną będą mogli głosować na prace, które ich zdaniem powinny zostać nagrodzone. W ten 

sposób, w każdej kategorii, zostanie dodatkowo wyłoniona jedna Nagroda Publiczności.  

Wystawa wybranych przez Jury prac odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w grudniu 2023 r. 

Regulamin Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum dostępny na 

stronie Muzeum Okręgowego w Toruniu (www.muzeum.torun.pl). 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania wybranych prac w celach reklamowych 

konkursu (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronach 

internetowych Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Muzeum Okręgowego w Toruniu).  

Nagrodzone w Projekcie prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. 

Pozostałe prace można odebrać do końca roku kalendarzowego. Po tym czasie nieodebrane prace zostaną zniszczone. 

Uwagi organizatora: 
 organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego 

reprodukowania prac w celach reklamowych konkursu (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 ludzi lub zbiorów muzealnych nie 

kwalifikują się do Projektu; 
 zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

RODO 

W związku z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r.  

Nr 119, str. 1 ze zm.) (Dz. U. UE L. z 2021 r. Nr 74/35) oraz ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw  

w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. prosimy o podpisanie oświadczeń i zgód przez opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników 

Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum. W załączniku przesyłamy 

wzory oświadczeń (uczestnika oraz opiekuna plastycznego), które należy przesłać razem z pracami plastycznymi. 

 

Klauzula informacyjna 

Muzeum Zamkowe w Pszczynie poniżej podaje kilka informacji, które jest zobowiązane przekazać Pani/Panu na 

podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 

43-200 Pszczyna, e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl, reprezentowane przez: Dyrektora Macieja Klussa. 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 

43-200 Pszczyna, e-mail: iodo@zamek-pszczyna.pl reprezentowanym przez: Elżbietę Pergoł. 
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko opiekuna prawnego, opiekuna plastycznego oraz 

dziecka, wiek dziecka, nazwa i adres szkoły bądź instytucji, nr kontaktowy, adres e-mail oraz wizerunek. 
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4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach: wydania dyplomów i nagród dla Laureatów oraz 
finalistów Projektu, marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora w tym nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach w celu budowania pozytywnego wizerunku 
Organizatora, prowadzenia analiz statycznych oraz przechowywania danych w celu rozliczalności (wykazania 
spełnienia przez Muzeum obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

5. W przypadku nagrodzonych prac, dane osobowe zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Toruniu.  
W pozostałych przypadkach dane mogą zostać udostępnione podmiotom zajmującym się obsługą 
informatyczną oraz podmiotom mogącym wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz 
reklamowe. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do końca 2025 roku. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych przysługuje prawo dostępu 

do tych danych, a w szczególności prawo do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. A podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka 
danych osobowych jest wyrażona zgoda. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie). 


