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Regulamin XXII edycji konkursu  

„Mazowsze – moja mała ojczyzna” 

 

§ 1 

Przedmiot i założenia konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej: Konkursem”) jest Muzeum Niepodległości w 

Warszawie z siedzibą przy Al. Solidarności 62 w Warszawie, pod patronatem honorowym 

Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w siedmiu kategoriach 

konkursowych (spełniających wymagania określone w §3 niniejszego regulaminu), 

związanych z promocją regionu Mazowsza. Jest to XXII edycja Konkursu, organizowanego 

w celu zainteresowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych, obiektami i historiami z ich 

okolic. Codzienne otoczenie powinno stanowić inspirację i punkt wyjścia dla prac 

konkursowych.   

3. Cele konkursu to: 

a) zwrócenie uwagi uczestników na ich „małe ojczyzny” i wzbudzanie wrażliwości wobec 

najbliższego otoczenia 

b) kształtowanie świadomości patriotycznej w odniesieniu do domu rodzinnego, miejsca 

zamieszkania, regionu, 

c) bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości 

dziedzictwa kulturowego (zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.) 

d) wzbudzenie zainteresowania warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych 

miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i 

kulturalnej, 

e) inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie twórczego promowania 

własnego regionu (w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa 

kulturowego, 

f) zachęcanie do świadomego udziału w życiu lokalnej społeczności, 

g) aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez tworzenie wypowiedzi w różnorodnej 

formie (plastycznej, fotograficznej, literackiej, multimedialnej) w oparciu o własne 

doświadczenia.  

4. Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:  

a) Szkoły podstawowe klasy 0-3, praca plastyczna: Świat za moim oknem – 

zaprezentowanie ulubionego widoku z otoczenia domowego, technika dowolna, 

nadesłane pocztą elektroniczną (maksymalny rozmiar pliku do 20 MB, format: pdf, jpg, 

png.) lub tradycyjną (wymiar 210 x 297 mm).  
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b) Szkoły podstawowe klasy 0-3, praca plastyczna: Widokówka z Mazowsza - 

zaprezentowanie miejsc związanych z Mazowszem w formie pocztówki lub plakatu, 

technika dowolna. Nadesłane pocztą elektroniczną (maksymalny rozmiar pliku do 20 

MB, format: pdf, jpg, png.) lub tradycyjną (wymiar 210 x 297 mm). 

c) Szkoły podstawowe klasy 4-8, Prezentacja multimedialna: Mistrz mojej małej 

ojczyzny – zaprezentowanie postaci wnoszących znaczący wkład w rozwój lokalnej 

społeczności, a także postaci historycznych, z których dumny jest dany region. Praca 

powinna mieć formę przewodnika po miejscach związanych z postacią (do 25 slajdów). 

Nadesłane pocztą elektroniczną. 

d) Szkoły podstawowe klasy 4-8, Projekt stroju: Jestem z Mazowsza – to widać! – 

zaprojektowanie stroju lub jego elementu (np. koszulka, krawat, skarpetki), który 

odwołuje się do dziedzictwa, tradycji, kultury Mazowsza. Nadesłane pocztą 

elektroniczną (maksymalny rozmiar pliku do 20 MB, format: pdf, jpg, png.) lub 

tradycyjną (wymiar 210 x 297 mm).  

e) Szkoły ponadpodstawowe, Spot reklamujący: Oto Mazowsze! - spot reklamujący daną 

miejscowość bądź okolicę, nie dłuższy niż 3 minuty, wykorzystujący obraz i dźwięk, 

lub w formie prezentacji multimedialnej w formacie MP4.  Prace nadesłane pocztą 

elektroniczną w formacie PDF przez Wetransfer. 

f) Szkoły ponadpodstawowe, Prezentacja multimedialna: Mazowsze na weekend – 

opracowanie i przedstawienie trasy jednodniowej lub dwudniowej wycieczki po 

Mazowszu. Prace nadesłane pocztą elektroniczną w formacie PDF przez Wetransfer. 

g) Nauczyciele, Praca literacka – Mazowszanie w świecie – wspomnienia znanych lub 

mniej znanych postaci, które urodziły się i mieszkały na Mazowszu, praca powinna być 

w formie opowiadania lub eseju (od 4 tys. do 15 tys. znaków ze spacjami). Nadesłane 

pocztą elektroniczną (format PDF) lub tradycyjną. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie oryginalne autorskie projekty, 

które nie były dotąd prezentowane na wystawach, nie były zgłaszane do innych 

konkursów i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

2. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie jeden projekt. 

3. Jedną szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. 

Może to oznaczać konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji.  

4. Prace należy nadsyłać od 9 marca do dnia 17 kwietnia 2023 roku pocztą 

elektroniczną lub tradycyjną. Prace nadesłane elektronicznie należy wysłać na 

adres mailowy: konkurs@muzn.pl. Prace nadesłane pocztą tradycyjną należy 

wysłać na adres: Dział Edukacji (praca konkursowa), Muzeum Niepodległości 

w Warszawie. Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa. O uznaniu terminu 

wysyłki decyduje data stempla pocztowego. Prace nadesłane po ww. terminie 

nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

mailto:konkurs@muzn.pl
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5. Osoby przystępujące do Konkursu są zobowiązane do wypełnienia: formularza 

zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz 

oświadczeń zawartych w tym załączniku i przesłania ich wraz z pracami. 

Formularze muszą być odręcznie podpisane przez pełnoletnich uczestników lub 

pełnoletnich opiekunów prac (rodziców lub nauczycieli).  

6. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu i akceptację w 

formularzu zgłoszeniowym warunków regulaminu Konkursu, wyraża zgodę na 

nieodpłatną publikację (bez żądania z tego tytułu wynagrodzenia w stosunku do 

Organizatora) jego pracy w Internecie, prasie, materiałach reklamowych 

Organizatora w celu związanym z organizacją i promocją Konkursu. 

7. Prace muszą spełniać warunki, opisane w Regulaminie Konkursu.  

 

§ 3 

Rozstrzygnięcie konkursu i Nagrody 

1. Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa w terminie do 17 kwietnia 2023 r. 

powołana przez Organizatora Konkursu.  

2. Ocenie poddane zostaną prace spełniające wymagania Organizatora Konkursu określone 

w niniejszym regulaminie i nadesłane w terminie. 

3. Komisja Konkursowa, oceniając prace, będzie brać pod uwagę ich walor artystyczny, 

zgodność z tematyką, poprawność merytoryczną oraz czy spełniają wymagania techniczne 

i formalne określone w niniejszym regulaminie.  

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu 28 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej 

oraz w mediach społecznościach Organizatora Konkursu. Dodatkowo Laureaci zostaną 

poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefoniczną. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Komisja Konkursowa w ramach Konkursu wyłoni Laureatów tj. przyzna I, II, III miejsce 

oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

7. Nagrody zostaną przyznane podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 11 maja 

o godz. 10:00 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.  

 

§ 4 

Unieważnienie Konkursu 

 

1. Organizator Konkursu ma prawo do unieważnienia Konkursu w następujących 

przypadkach: 

a) gdy do dnia 17 kwietnia 2023 r. nie wpłynie do Organizatora Konkursu na adres 

wskazany w  § 3 ust.2 niniejszego regulaminu żadna praca z danej kategorii 

konkursowej, 

b) gdy żadna z przesłanych prac danej kategorii nie spełnia wymogów określonych w 

niniejszym regulaminie, 

c) gdy poziom artystyczny dostarczonych Organizatorowi Konkursu prac jest 

niezadowalający, 

d) zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora Konkursu. 
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§ 5 

Postanowienie końcowe 

 

1. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i osób 

wyróżnionych, przyznania nagród i wyróżnień oraz w celach promocji i informacji o 

Konkursie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 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) zwanego dalej: „RODO”. Formularz dotyczący wyrażania zgody zawiera 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Klauzula informacyjna RODO Organizatora Konkursu stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na nieodpłatną prezentację 

pracy oraz publikację pracy na stronie internetowej Organizatora Konkursu i w jego 

mediach społecznościach. 

4. Organizatorowi Konkursu, po konsultacji z Laureatem Konkursu, przysługuje prawo 

do dokonania korekty projektu Laureata Konkursu w celu dostosowania projektu pracy 

do jego realizacji (umieszczenie logo Organizatora Konkursu oraz Wydarzenia i jego 

Patronów) w tym wydruku. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści niniejszego 

regulaminu bez podania przyczyny. 

6. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

7. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać pod adresem e-

mail:  konkurs@muzn.pl. 

8. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu: https://muzeum-niepodleglosci.pl/ 

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu, Organizator zamieści taką informację 

na stronie internetowej Organizatora. 

10. Ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Klauzula informacyjna RODO 
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