
 
REGULAMIN KONKURSU  

Za co kochasz Krówkę Matyldę? 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

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

ul. Konstytucji 3 Maja 36, działające w imieniu Grajewskiego Centrum Kultury. 

 

II. CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest: 

a) świętowanie 500 fanów na facebooku Muzeum Mleka oraz 5000 gościa zwiedzającego nasze 

Muzeum 

b) rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych 

c) zachęcanie do artystycznych poszukiwań i rozwoju wyobraźni 

d) wzrost rozpoznawalności Krówki Matyldy jako maskotki – symbolu Muzeum Mleka 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Zadanie konkursowe polega na opisaniu lub namalowaniu tematu: „Za co kochasz Krówkę Matyldę?” 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży oraz dorosłych zamieszkujących na terytorium Polski.  

3. W każdej kategorii wiekowej rozróżnia się dwie podkategorie (Praca plastyczna; Tekst) :  

a) Przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 

b) Uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych i gimnazjum. 

c) Młodzież: uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych, średnich i zawodowych. 

d) Dorośli. 

4. Jedna osoba może zgłosić 1 pracę plastyczną (format minimalny A4, maksymalny A3) lub Tekst  

(maksymalnie 1 strona A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,15, marginesy 2,5 cm.). 

5. Praca plastyczna: dowolna, płaska technika plastyczna.  

6. Tekst: dowolna forma literacka, np. slogan, motto, opowiadanie, itp. Tekst pisany na komputerze  

w formacie doc, docx lub pdf. 

7. Praca lub tekst musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie.  

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy 

konkursowej.  

9. Prace literackie wraz z wypełnionym formularzem należy przesyłać drogą elektroniczną jako 

załącznik na adres mailowy: biuro@muzeummleka.pl (w tytule e-maila należy wpisać: Konkurs: „Za 

mailto:biuro@muzeummleka.pl


co kochasz Krówkę Matyldę?”) lub dostarczyć bezpośrednio do CTM – MM w Grajewie (wydruk + 

płyta CD/DVD, powinny być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać dopisek: Konkurs 

„Za co kochasz Krówkę Matyldę?”) do dnia do 31.01.2018 r.  

10. Prace plastyczne wraz z wypełnionym formularzem należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście 

na adres CTM-MM w Grajewie z dopiskiem:  Konkurs: „Za co kochasz Krówkę Matyldę?”.  

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

12. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 16.02. 2018 r. o godzinie 16:00 

w CTM – MM w Grajewie. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody, zostanie ona 

wysłana pocztą. 

13. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronach 

internetowych: www.muzeummleka.pl oraz www.gckgrajewo.pl  

 

IV. KRYTERIA OCENY 

 

1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 
a) Zgodność pracy plastycznej/ Tekstu z regulaminem i tematem konkursu 
b) kreatywne podejście do tematu pracy 
c) walory artystyczne 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niezgodnych z tematyką konkursu. 

 
V. NAGRODY 

 
1. Nagrodą jest jednorazowy, bezpłatny wstęp na salę ekspozycyjną CTM-MM. 
2. Karnety wstępu zostaną przyznane trzem laureatom w każdej kategorii wiekowej i podkategorii.  

W przypadku 1, 2 i 3 kategorii wiekowej, karnet wstępu obejmuje jednorazowe wejście na salę 
ekspozycyjną wraz z jego rodziną (rodzeństwo + rodzice / opiekuni prawni). W przypadku laureatów 
dorosłych, nie posiadających rodzin, mogą oni przyjść z 2 osobami  towarzyszącymi.  

3. Termin ważności karnetów: 31.08.2018 (włącznie). 
4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.muzeummleka.pl oraz 

www.gckgrajewo.pl i profilu facebook Muzeum Mleka najpóźniej do dnia 09.02. 2018 r. 
5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 12.02. 2018 r. 
 

VI. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Uczestnik konkursu poprzez wypełnienie formularza oświadcza, iż: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac i tekstów 

oraz, że autorzy wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.  

b) udziela Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz wykorzystanie  

i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu w różnych formach 

przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego, itp.  

c) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

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

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

3. Wszystkie kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

  

 Zapraszamy 

  

http://www.muzeummleka.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/
http://www.muzeummleka.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/


Formularz zgłoszeniowy 

Konkurs „Za co kochasz Krówkę Matyldę?” 

(osoby nieletnie) 

 

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

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

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

Wiek: ……………………. 

Nazwa szkoły / przedszkola: …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

W KONKURSIE „ZA CO KOCHASZ KROWKĘ MATYLDĘ?” 
 
 
 

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

imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
w konkursie w konkursie plastyczno-literackim organizowanym przez Centrum Tradycji Mleczarstwa – 
Muzeum Mleka w Grajewie, publikację konkursowej pracy plastycznej / tekstu, przetwarzanie danych 
osobowych dziecka, a także rejestrowanie jego wizerunku podczas konkursu, umieszczanie konkursowej 
pracy plastycznej / Tekstu na stronie internetowej www.muzeummleka.pl oraz www.gckgrajewo.pl, 
profilu facebook Muzeum Mleka oraz innych materiałach / mediach promujących konkurs.  
 
Podstawa prawna:  
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); 
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).  
 
 
 
 

..................................................................... 
       Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

  

http://www.muzeummleka.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/


Formularz zgłoszeniowy 

Konkurs „Za co kochasz Krówkę Matyldę?” 

(osoby pełnoletnie) 

 

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

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

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

 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE  

„ZA CO KOCHASZ KROWKĘ MATYLDĘ?” 
 

 

 

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

imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie 
plastyczno-literackim organizowanym przez Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, 
publikację konkursowej pracy plastycznej / Tekstu, przetwarzanie danych osobowych, a także 
rejestrowanie mojego wizerunku podczas konkursu, umieszczanie konkursowej pracy plastycznej / 
Tekstu na stronie internetowej www.muzeummleka.pl oraz  www.gckgrajewo.pl, profilu facebook 
Muzeum Mleka oraz innych materiałach / mediach promujących konkurs.  
 
Podstawa prawna:  
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); 
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).  
 
 
 
 

……………………………………………………………………… 
               Podpis pełnoletniego uczestnika  
 

 
 
 
 
 

http://www.muzeummleka.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/

