
K A L E N D A R I U M:
LOKALNY ETAP - Muzeum Rzemiosła w Krośnie:
kwiecień - czerwiec 2019
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC do LOKALNEGO ETAPU:
6 maja 2019
FINAŁ LOKALNEGO ETAPU I WERNISAŻ:
24 maja 2018, godz. 11.00
WYSTAWA POKONKURSOWA - Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Piwnica PodCieniami:
25 maja - 2 czerwca 2019
FINAŁ MIĘDZYNARODOWEGO ETAPU - Muzeum Okręgowe w Toruniu:
wrzesień 2019

REGULAMIN 27. LOKALNEGO ETAPU
XLI MIĘDZYNARODOWYCH  SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
M O J A   P R Z Y G O D A   W   M U Z E U M

Konkurs  jest adresowany  do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat oraz do osób z 
niepełnosprawnością intelektualną.
KATEGORIE WIEKOWE:  5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorią osób 
z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

Uczestnicy powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. 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 danej instytucji. Uczestnik konkursu 
powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji konkursu wywarło na nim największe wrażenie 
i przedstawić to w swojej wizji artystycznej. 

Obszarem zainteresowania uczestników konkursu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, 
etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz 
galerie sztuki jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni 
wystawienniczej. Z obszaru realizacji konkursu wyłączone są muzea martyrologiczne. Uczestnicy mogą 
realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

AKCEPTOWANE PRACE
1) Prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie 
większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)

2) Formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.

3) Grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1.

4) Multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

27. LOKALNY ETAP
XLI MIĘDZYNARODOWYCH  SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

M O J A   P R Z Y G O D A   W   M U Z E U M
MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE    2019



METRYCZKA PRAC

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:

1) pełne imię i nazwisko autora pracy 

2) dokładny wiek autora pracy

3) tytuł pracy 

4) nazwę i adres szkoły bądź instytucji 

5) pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1) Zaznajomienie się ze zbiorami określonego muzeum.
2) Wykonanie jednej lub 2 prac plastycznych obrazujących wybrany eksponat (zespół eksponatów) czy zjawisko 
towarzyszące zwiedzaniu muzeum, symbolizujące jego tematykę czy nastrój zwiedzania ekspozycji lub tzw. 
zaplecza muzealnego np. pracownie konserwatorskie, system ochrony  zbiorów, magazyny itp. Chodzi zatem 
o wybór obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją lub naukowo
-badawczym czy też konserwatorskim procesem działalności muzealnej, które wywarły największe wrażenie na 
uczestniku konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież 
szkolna różnych szczebli nauczania w ramach zajęć szkolnych bądź innych placówek wychowawczych lub 
artystycznych.
3) Dostarczenie prac na lokalny etap konkursu do Muzeum Rzemiosła w Krośnie - do 6 maja 2019.
Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest 
dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako 
obszar realizacji konkursu.

UWAGI ORGANIZATORA
1) Nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m.in. nieodpłatnego reprodukowania prac 
w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na 
stronie internetowej Muzeum Rzemiosła w Krośnie i Muzeum Okręgowego w Toruniu).

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac.

3) Prac nie należy podklejać ani oprawiać.

4) Prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie 
kwalifikują się do Projektu.

6) Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
UWAGA!
Prace, które nie spełnią  powyższych wymogów nie będą brały udziału w konkursie.

Termin  składania prac upływa 6 maja 2019 r.  Prace można przesłać  lub przynieść do siedziby muzeum.

Muzeum Rzemiosła, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
tel/fax 13 43 241 88, e-mail: iwona@muzeumrzemiosla.pl; osoba do kontaktu: Iwona Jurczyk

Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w Piwnicy PodCieniami
(Rynek 5) Muzeum Rzemiosła w Krośnie. O dokładnym terminie placówki dydaktyczno-wychowawcze zostaną 
powiadomione telefonicznie lub mailowo.
Muzeum Rzemiosła w Krośnie zastrzega, że nie zwraca prac nadesłanych na lokalny etap konkursu.
RODO
W związku z obowiązującą ustawą (Dz.U.2016, poz.922) o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy 
o uzyskanie oświadczeń od opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników Międzynarodowych 
Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum. W załączeniu podajemy wzór 
oświadczeń, które prosimy przysłać razem z pracami plastycznymi zakwalifikowanymi w eliminacjach 
regionalnych w Muzeum Rzemiosła w Krośnie do finałowego przeglądu w Toruniu.
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