
REGULAMIN KONKURSU 

 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu z siedzibą przy pl. Jana III 

Sobieskiego 2 w Bytomiu, NIP: 626-000-43-92, REGON: 000278451. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej techniką dowolną, wyłączając 

wykorzystanie gotowych półfabrykatów. Ozdoba może być wykonana metodami zarówno 

tradycyjnymi, jak i nowatorskimi. Dowolna pozostaje także forma: w konkursie można zgłosić 

ozdoby typu bombki, łańcuchy i „światy" – forma pozostaje więc kwestią inwencji twórcy. 

Wszystkie zgłoszone ozdoby wykonane zgodnie z regulaminem konkursu będą prezentowane 

podczas wystawy „Śląskie betlejki i szopki krakowskie" w grudniu 2020 roku w Muzeum 

Górnośląskim w Bytomiu. 

CELE KONKURSU: 

 powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych; 

 pobudzanie aktywności twórczej; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich; 

 każdy uczestnik może zgłosić jedną ozdobę; 

 każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający 

zawieszenie ozdoby na gałązce choinki oraz posiadać przyczepiony czytelny bilecik z 

imieniem i nazwiskiem twórcy; 

 w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. 

 

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRACY: 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 grudnia 2020 roku o godzinie 15.30.  

Ozdoby należy składać w Dziale Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, pl. Jana III 

Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, w dniach 1–4 grudnia 2020 roku w godzinach 9.00–15.00 lub 

przesyłką pocztową (decyduje data wpływu przesyłki do Muzeum). 

Ozdoby muszą być zapakowane w taki sposób, by nie uległy zniszczeniu, i muszą zawierać 

wypełnioną kartę zgłoszeniową. 

 



OCENA PRAC I TERMIN PRZYZNANIA NAGRÓD: 

Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: dyrektor Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu, kierownik Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz 

przedstawiciel Działu Promocji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. 

Praca nie może zawierać półproduktów, gotowych zestawów do tworzenia ozdób choinkowych, 

produktów żywnościowych, styropianu, plastiku, szkła i elementów drukowanych. Dopuszcza się 

użycie kleju, drucików i żyłek jako elementów montażowych.  

Ozdoby zawierające plastik, szkło, styropian itp. będą dyskwalifikowane. 

Praca konkursowa nie może przekraczać w największym wymiarze 30 cm (nie dotyczy łańcuchów 

oraz „światów”). 

Głównymi kryteriami oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysł i inwencja oraz 

pracochłonność i staranność. 

Prace nie podlegają zwrotowi – wszystkie zakwalifikowane ozdoby będą powieszone na choince w 

Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, przechodząc na własność organizatora. Uczestnik udziela 

Muzeum Górnośląskiemu niewyłącznej licencji na publiczne wystawianie ozdoby oraz 

rozpowszechnianie jej wizerunku w szczególności poprzez udostępnienie w internecie oraz na 

wystawach organizowanych przez Muzeum Górnośląskie. 

Jury wybierze laureatów I, II i III nagrody. 

Dodatkowego laureata – zdobywającego nagrodę publiczności – wyłoni głosowanie na stronie 

internetowej Muzeum. Każda osoba może oddać tylko jeden głos.  

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas wernisażu wystawy „Betlejki”. Lista laureatów i 

zdjęcia prac będą publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 

Muzeum. 

Nagrody można będzie odebrać podczas wernisażu lub indywidualnie, w terminie ustalonym 

telefonicznie – termin odbioru nagrody należy ustalić z Działem Promocji. 

Organizator nie wysyła nagród pocztą. 

Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

Z uwagi na swoją wartość nagroda w konkursie nie podlega opodatkowaniu.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych. 

 

Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu z 

siedzibą pod adresem: 41-902 Bytom; pl. Jana III Sobieskiego 2; e-mail: 

sekretariat@muzeum.bytom.pl. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:  



1. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f RODO w celu 

możliwości spełnienia przyrzeczenia publicznego przez Administratora.  

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie opisanym w 

niniejszym regulaminie. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i 

Norwegia).  

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z 

niniejszego konkursu.  

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym 

celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej.  

6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.bytom.pl. 

7. Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane może przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom usług, oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub 

organom do tego uprawnionym.  

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 

 


