
KONKURS PLASTYCZNY 
„NA HALI – codzienne życie górali” 

 
ORGANIZATORZY :  

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” 

Tatrzański Park Narodowy 

Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich 

Muzeum Tatrzańskie im. doktora Tytusa Chałubińskiego  

                                         
REGULAMIN :  

1. Tematyka prac powinna być związana z codziennym życiem górali. 

2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat w III grupach wiekowych: 5-

8 lat, 9-13 lat, 14-19 lat  

3. Technika dowolna (nie przestrzenna) np. technika malarska na papierze, grafika.  

Format prac 21 x 21 cm. 

4. Prace muszą być wykonane indywidualnie. 

5. Każda praca powinna na odwrotnej stronie posiadać czytelną informację wg. wzoru: 

Tytuł pracy, Imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, adres i telefon placówki. 

Do każdej pracy należy dostarczyć oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu. Prace bez 

wymaganych oświadczeń nie będą oceniane. 

6. Każda placówka powinna dołączyć listę uczestników i prac według podanego powyżej wzoru. 

7. Prace prosimy nadsyłać do dnia  

  25.05.2015 na adres: TCKiS „Jutrzenka", ul. Grunwaldzka 3, 34-500 Zakopane 
8. Prace nagrodzone i wyróżnione będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w sierpniu 2015 r. 

w czasie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, oraz opublikowane w książce 

„Śpiewki góralskie dla dzieci i młodzieży”. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną opublikowane 

otrzymają bezpłatnie po 2 egzemplarze książki. 

9. Rozdanie nagród odbędzie się w pierwszej połowie czerwca 2015 r. 

10. Prace niezakwalifikowane do wystawy można odebrać do końca czerwca 2015 roku, po tym 

terminie prace przechodzą na własność organizatora  

11. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zaprasza osoby biorące udział 

w konkursie do uczestnictwa w wykładzie połączonym ze zwiedzaniem ekspozycji którego autorem 

będzie p. Anna Kozak, kierownik Działu Etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego. Terminy wykładów: 

15.04, 22.04, 29.04 godzina 10.00, ul. Krupówki 10. Maksymalna liczba osób w grupie: 25. Zgłoszenia 

uczestnictwa w wykładzie należy przesłać na adres zarzad@fundacjaparyskich.pl. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

12. Dostarczenie i zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ograniczone 

dysponowanie danymi osobowymi i prawami autorskimi uczestnika konkursu  

 

Projekt „Śpiewki góralskie dla dzieci i młodzieży”  

dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Zakopane.  

mailto:zarzad@fundacjaparyskich.pl


OŚWIADCZENIE RODZICA 

 

Zgodnie z art. 23 ust.1 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr80, poz. 904).  

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie prac wykonanych przez moje dziecko.  

Wyrażam zgodę na udział w wystawach prac wykonanych przez moje dziecko. 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i zwielokrotnienie pracy mojego dziecka poprzez wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

Wyrażam zgodę na obrót egzemplarzami, na których pracę mojego dziecka utrwalono poprzez 

wprowadzanie do obrotu egzemplarzy. 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie pracy mojego dziecka poprzez: publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie pracy mojego dziecka w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieci komputerowe). 

Wyrażam zgodę na  dysponowanie danymi osobowymi dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia) w 

celu identyfikacji prac plastycznych, wykonanych na konkurs przez moje dziecko. 

Wyrażam zgodę na po publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka w zakresie statutowej 

działalności placówki, organizatora konkursu (kronika działalności, dokumentacja pracy pracowni, 

imprez artystycznych i edukacyjnych, publikacje prasowe, elektroniczne środki masowego przekazu, 

strony www).  

 

 

 

.......................................................... 

Data i podpis rodzica lub opiekuna 

  



OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Zgodnie z art. 23 ust.1 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i pokrewnych (Dz. U. z2000 r. Nr80, poz. 904).  

Wyrażam zgodę na udział w konkursie prac które są moim dziełem.  

Wyrażam zgodę na udział w wystawach prac które są moim dziełem. 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i zwielokrotnienie pracy która jest moim dziełem poprzez wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową. 
Wyrażam zgodę na obrót egzemplarzami, na których pracę która jest moim dziełem utrwalono 
poprzez wprowadzanie do obrotu egzemplarzy. 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie pracy która jest moim dziełem poprzez: publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie pracy mojego dziecka w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieci komputerowe). 
Wyrażam zgodę na  dysponowanie danymi osobowymi dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia) w 

celu identyfikacji prac plastycznych, wykonanych na konkurs przez moje dziecko.  

Wyrażam zgodę na po publikację zdjęć z moim wizerunkiem w zakresie statutowej działalności 

placówki, organizatora konkursu (kronika działalności, dokumentacja pracy pracowni, imprez 

artystycznych i edukacyjnych, publikacje prasowe, elektroniczne środki masowego przekazu, strony 

www).  

 

 

 

 

................................................................... 

Data i podpis autora pracy konkursowej 

 

 


