
 
REGULAMIN KONKURSU  

Najpiękniejszy dzwonek dla Krówki Matyldy 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka Grajewie 

ul. Konstytucji 3 Maja 36, tel.: 86 262 10 67, działające w imieniu Grajewskiego Centrum Kultury. 

 

II. TEMAT I CELE KONKURSU 

 

Tematem konkursu jest przestrzenny dzwonek pasterski, który ma być prezentem dla Krówki Matyldy. 

Celem konkursu są: 

a) zbliżające się 2 urodziny Krówki Matyldy 

b) rozwijanie i propagowanie umiejętności technicznych 

c) zachęcanie do artystycznych poszukiwań i rozwoju wyobraźni 

d) wzrost rozpoznawalności Krówki Matyldy jako maskotki Muzeum Mleka 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich sympatyków Krówki Matyldy. Rozróżnia się dwie kategorie:  

a) uczniowie klas I–III szkół podstawowych 

b) uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie jednego dzwonka pasterskiego w formie przestrzennej z 

przeznaczeniem dla Krówki Matyldy. 

3. Jedna osoba może zgłosić 1 pracę przestrzenną (długość – wymiary minimalne: 12 cm, 

maksymalne: 16 cm). Materiał i technika: dowolne. Dzwonek powinien być zaopatrzony w zawieszkę 

umożliwiającą zapięcie/zawiązanie dzwonka na szyi Krówki Matyldy. 

4. Dzwonek musi być wykonany indywidualnie i samodzielnie. 

5. Zgłoszony do konkursu dzwonek powinien być opatrzony karteczką z pseudonimem autora, 

identycznym jak na formularzu zgłoszeniowym oraz klasą. 

6. Prace przestrzenne wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście 

lub drogą pocztową tradycyjną na adres Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie 

z dopiskiem: Konkurs: „Najpiękniejszy dzwonek dla Krówki Matyldy” 

7. Zgłoszone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 



8. Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny będzie na stronach 

internetowych: www.muzeummleka.pl i www.gckgrajewo.pl oraz profilu facebook Muzeum Mleka. 

 

IV. KRYTERIA OCENY 

 

1.   Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

a) zgodność pracy przestrzennej z regulaminem i tematem konkursu 

b) kreatywne podejście do tematu pracy 

c) walory artystyczne 

2.   Prace, które nie spełnią warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie. 

 
V. NAGRODY 

 
1.   Jury przyzna dwie nagrody rzeczowe – po jednej w każdej z kategorii wiekowych. 
2.   Komisja konkursowa przewiduje nagrody pocieszenia. 
 

VI. TERMINY 
 

1.   Pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub pocztą   

      tradycyjną do 2 grudnia 2018 na adres CTM–MM w Grajewie. 

2.   Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.muzeummleka.pl oraz  

       www.gckgrajewo.pl i profilu facebook Muzeum Mleka najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 r. 

3.   O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 10 grudnia 2018 r. 

4.   Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 15 grudnia 2018 r.                         

      o godzinie 11:00 w CTM – MM w Grajewie. W przypadku braku możliwości odbioru   

      osobistego nagrody, zostanie ona wysłana pocztą 

 
VII. UWAGI KOŃCOWE 

 
1.  Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: promocja@muzeummleka.pl  

     lub nr tel.: 86 262 10 67.  

2.  Uczestnik konkursu poprzez wypełnienie formularza oświadcza, iż: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonanej pracy oraz, że autor 

wyraża zgodę na jej publiczne udostępnienie; 

b) udziela Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby konkursu w 

różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego, 

itp.; 

c) wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych 

Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) wyłącznie w celach związanych z 

organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

Uczestnik składa stosowne oświadczenie znajdujące się w treści zgłoszenia wg Formularza 

zgłoszeniowego. Organizator oświadcza, iż po zakończeniu konkursu wymienione powyżej 

dane osobowe nie będą przez niego wykorzystywane i zostaną zniszczone; 
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d) akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do powielania i rozpowszechniania zgłoszonych prac   

       konkursowych w celach związanych z konkursem oraz do realizacji celów statutowych GCK. 

4.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

5.    Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie, zaginięcie prac w trakcie transportu,  

       przesyłki. 

  

  

 Zapraszamy 



Formularz zgłoszeniowy 

Konkurs „Najpiękniejszy dzwonek dla Krówki Matyldy” 

 
Pseudonim: …………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………… 

Kontakt (tel., e-mail) ………………………………………………………………….. 

Wiek: ……………………. 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………….. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

W KONKURSIE „NAJPIĘKNIEJSZY DZWONEK DLA KRÓWKI MATYLDY” 
 

 

                                       ………..…………………………………………………………. 
imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

w konkursie organizowanym przez Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, 

publikację konkursowej pracy przestrzennej, rejestrowanie wizerunku dziecka podczas konkursu, 

umieszczanie zdjęcia konkursowej pracy przestrzennej na stronie internetowej: www.muzeummleka.pl i 

www.gckgrajewo.pl, profilu facebook Muzeum Mleka oraz innych materiałach / mediach promujących 

konkurs.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO). Jednocześnie, stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych, potwierdzam otrzymanie informacji, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest 

Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie (19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 20) 2. Dane mogą być 

wykorzystane wyłącznie do celów realizacji konkursu „Najpiękniejszy dzwonek dla Krówki Matyldy”. 3. 

Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom, ani poza obszar Unii Europejskiej. 4. Przysługuje mi 

prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w przepisach o 

ochronie danych osobowych. 5. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia i rozliczenia 

konkursu, nie dłużej niż do 31.12.2018 r. 6. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne. 7. 

Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie. 9. Przysługuje mi prawo skargi do 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 
 
                                                                           …………………………………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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