
REGULAMIN KONKURSU „WSTAŃ Z KANAPY I KREŚL MAPY!” 

 

§ 1. ORGANIZATOR GRY 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Konkurs realizowany jest w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie. 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe 

(uczniowie klas 1-8) oraz szkoły ponadpodstawowe (uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku do 

18 r.ż.). Do zgłoszenia uczestnictwa wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.  

2. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i ustnie potwierdzić respektowanie jego 

postanowień. 

 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 1-21.02.2022 r. 

2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej w technice dowolnej na temat „Mapa mojej 

okolicy”. Mapa ma być ilustracją terenu podwórka, osiedla lub miasta, w którym mieszka uczestnik. Praca 

może uwzględniać stan faktyczny, ale także interpretację artystyczną uczestnika. Za inspirację mogą 

posłużyć mapy prezentowane na wystawie „Imago Pomeraniae w kartografii XVI-XVIII wieku”, gdzie 

oprócz odwzorowania topografii terenu zilustrowane są także morskie potwory zamieszkujące akweny i 

walory przyrodnicze. 

3. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę w konkursie. 

4. Prace konkursowe należy nadesłać w formie skanu lub fotografii w rozdzielczości co najmniej 300 DPI 

w formacie .jpg, .png, .tif lub .pdf e-mailem pod adres konkurs@muzeum-stargard.pl (w przypadku 

rozmiaru pliku większego niż 5MB możliwe jest przesłanie prac przez strony transferowe, np. WeTransfer 

lub dostarczenie na nośniku pamięci np. pendrive po uprzednim uzgodnieniu formy przekazania drogą 

mailową). Skany lub fotografie niewyraźne, źle oświetlone, uszkodzone lub niemożliwe do odczytania 

zostaną zdyskwalifikowane z konkursu. 

5. Ostateczny termin składania prac to 21.02.2022 r. godz. 15:00. Wszystkie prace złożone po tym 

terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

6. Zwycięzców konkursu wyłoni Jury złożone z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów Konkursu. 

Nagrodzone zostaną 2 osoby – po jednej z każdej kategorii. Jury może przyznać także po dwa wyróżnienia 

w każdej kategorii. 

7. Ocenie będą podlegać: zgodność z tematem konkursu, walory artystyczne, estetyka wykonania, 

dokładność oraz oryginalność pracy. 

8. Jury wyłoni zwycięzców i wyróżnionych podczas obrad, z których zostanie sporządzony protokół. 
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§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas finisażu wystawy „Imago Pomeraniae w 

kartografii XVI-XVIII w.” dn. 6.03.2022 r. o godzinie 11:00. 

2. Nazwiska zwycięzców i zwycięskie prace zostaną zaprezentowane w Muzeum Archeologiczno-

Historycznym w Stargardzie oraz opublikowane na stronie internetowej MAH, profilu na Facebooku i 

Instagramie. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie 

nazwiska i publikację pracy.  

3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i Partnerów. 

4. Nie ma możliwości wypłaty równowartości nagród w gotówce lub zamiany na inną nagrodę. 

5. Uczestnicy finisażu i ceremonii wręczenia nagród muszą być w dobrym stanie zdrowia, bezpośrednio 

przed finisażem będą zobowiązani do wypełnienia Oświadczenia o braku podejrzeń zakażenia oraz bycia 

na kwarantannie. Z obowiązku wypełniania Oświadczenia zwolnione zostaną osoby w pełni zaszczepione 

na COVID-19 pod warunkiem okazania certyfikatu. Na spotkaniu respektowane będą aktualne wytyczne 

epidemiologiczne i Zarządzenie Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie nr 

10/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązków i uprawnień związanych z obsługą 

zwiedzających obiekty Muzeum Archeologiczno-Historycznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Organizator zapewni wszystkim Uczestnikom 

środki do dezynfekcji rąk oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsca imprezy pod względem sanitarno-

epidemiologicznym. 

6. W przypadku braku możliwości organizacji finisażu z powodu ograniczeń w zgromadzeniach, 

zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas transmisji na żywo w internecie, a nagrody zostaną przekazane w 

najbliższym możliwym terminie. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin i Zarządzenie Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie nr 10/2020 

z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązków i uprawnień związanych z obsługą 

zwiedzających obiekty Muzeum Archeologiczno-Historycznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 znajdują się do wglądu w siedzibie Organizatora 

MAH przy Rynku Staromiejskim 2-4 w Stargardzie oraz na stronie internetowej www.muzeum-

stargard.pl/pl/mapy/ 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także 

w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – KONKURS „WSTAŃ Z KANAPY I KREŚL MAPY!” 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. 

Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w 

Stargardzie, Rynek Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard, tel. 91 577 25 56, tel./fax 91 578 38 35,  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie : 

Grzegorz Grenda, email: iodgrzegorzgrenda@gmail.com, 

3) Zakres danych podlegających przetwarzaniu: 

- wizerunku  

- imienia i nazwiska 

- numeru telefonu 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione na mocy zawartych umów 

powierzenia z administratorem (podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania 

informatycznego) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa (w tym organy administracji publicznej).  

5) Ze względu na prowadzenie działalności statutowej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres niezbędny do realizacji konkursu „Wstań z kanapy i kreśl mapy!”. Po tym okresie Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa i statutu 

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Przysługujące prawa: 

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach 

RODO.  

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) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne nie może przyjąć zgłoszenia do konkursu. 
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