
REGULAMIN



§ 1

TEMAT  I CELE KONKURSU
Konkurs na rodzinny kalendarz żydowski ma na celu rozpowszechnianie  

wiedzy na temat kultury i tradycji żydowskiej. 
Konkurs polega na opracowaniu graficznym projektu kalendarza żydowskiego  

przez dzieci od lat 6 do 12 i ich rodziców lub opiekunów.

§ 2

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu o nazwie „Rodzinny kalendarz żydowski” 

 jest Muzeum Historii Żydów Polskich,  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.

§ 3

ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Aby wziąć udział w konkursie,  

należy przesłać Pracę do Muzeum w sposób określony w niniejszym regulaminie. 
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat, oraz ich rodziców i opiekunów. 

3. Do konkursu przystępuje rodzina – dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami.  
W konkursie może wziąć udział starsze lub młodsze rodzeństwo.

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.  
Praca musi być pracą wspólną wszystkich członków rodziny.

5. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych:  
pastele, farby plakatowe, flamastry, tempera, pisaki, grafika, kolaż na papierze typu brystol,  

w dowolnym formacie.
6. Na stronie muzeum ( www.jewishmuseum.org.pl) zamieszczone zostały materiały edukacyjne,  

będące wsparciem dla wszystkich uczestników, 
 stanowiącej jednocześnie ząłaczniki do niniejszego Regulaminu  

( załącznik nr 1 – opis świąt żydowskich,  
załącznik nr 2 – szablon kalendarza,  

załącznik nr 3 – schemat roku żydowskiego).  
Wykorzystanie w Pracy wszystkich załączników nie jest obligatoryjne.

7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny .
8. Osoby nadsyłające Prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez  

Muzeum Historii Żydów Polskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,  
w celu organizacji konkursu i jego rozstrzygnięcia, a także eksploatacji prac konkursowych,  
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

Podanie danych jest dobrowolne zaś uczestnikowi przysługuje prawo dostępu  
do treści swoich danych i ich poprawiania. 

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, jak również nadesłane po terminie,  

nie będą podlegały ocenie konkursowej.



§ 4

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy składać do 24 sierpnia 2013 r., 
na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich

ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs na rodzinny kalendarz żydowski
Lub mailem, w formie zeskanowanego pliku w formacie jpg,  

na adres aszulc@jewishmuseum.org.pl
Każda Praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autorów, danymi kontaktowymi: telefon, mail.

Do pracy należy dołączyć uzupełnione oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu  
praw autorskich, stanowiącym załącznik nr 4.

2. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Alicja Szulc, nr tel.: 604 459 546 
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

4. Jury pod uwagę weźmie:
a) jakość wykonania,

b) zgodność z tematem, 
c) oryginalność.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Zwycięska Praca zostanie przygotowana graficznie,  

przez grafika wyłonionego w konkursie, w formie pliku pdf,  
który zamieszczony zostanie na stronie muzeum.

7. Nadesłanie Pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na powyższe warunki.
8. Jury zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Prac, 

 jak również do niewyłaniania laureatów Konkursu.

§ 5

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona 6 września 2014 roku, podczas Dnia Polin, organizowanego 

przez muzeum oraz opublikowana na stronie muzeum, www.jewishmuseum.org.pl.
2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo w terminie do 30 sierpnia 2014r. 

§ 6

NAGRODY I PRAWA AUTORSKIE
1. Nagrodą w konkursie jest zamieszczenie zwycięskiego kalendarza na stronie muzeum,  

w formie pliku do pobrania oraz zwiedzanie Wystawy Głównej z przewodnikiem  
w wybranym terminie ( od 28 października  – 30 listopada 2014).

2. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na wyłączne prawo muzeum  
do prezentacji wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji:  

na wernisażu, w internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych muzeum,  
informacjach prasowych o konkursie. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.

3. Autor zwycięskiej Pracy zostanie poproszony o złożenie oświadczenia  
w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie  

mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 


