
Konkurs malarski, tytuł: „Zabytki i ciekawe 

historycznie zakątki ziemi raciąskiej” 

Regulamin konkursu. 
§1. Postanowienia ogólne. 

Organizatorem konkursu malarskiego pt. ”Zbytki i ciekawe historycznie zakątki ziemi raciąskiej’ jest 

Biblioteka Publiczna w Raciążu działająca w strukturach MCKSiR w Raciążu ul. Parkowa 14.  

1. Konkurs dotyczy prac plastycznych o wyżej wymienionej tematyce 

2. Cele konkursu: 

 Promocja ziemi raciąskiej  

 Podtrzymywanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego 

 Przekazywanie dziedzictwa historycznego naszego regionu młodemu pokoleniu, jak i 

aktywowanie ich do pracy dla wspólnego dobra nas wszystkich 

 Podtrzymywanie współpracy i  integracji pokoleniowej  

§2. Konkurs objęty honorowym patronatem  

 Burmistrza Miasta Raciąż 

 Wójta Gminy Raciąż 

§3.Przebieg konkursu 

1. Konkurs trwać będzie od 20 kwietnia do 31 września 2021 roku. 

2. Konkurs podzielony na cztery grupy wiekowe:  

 Klasy 4-6 

 Klasy 7-8 

 Szkoły średnie 

 Dorośli 

3. Uczestnik przystępuje do konkursu po złożeniu dokumentów zgłoszeniowych. Dokumenty 

zgłoszeniowe stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu.  

4. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród  i dyplomów odbędzie się w terminie i 

miejscu wskazanym przez organizatora. 

5. Jury wybrane przez Organizatora dokona oceny prac uczestników biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

 Zgodność pracy z regulaminem. Prace, które nie spełniają warunków określonych w 

regulaminie, nie będą podlegały ocenie 

 Poziom artystyczny wykonanej pracy 

 Wartość historyczną obiektu dla ziemi raciąskiej (Tematem prac są figurki, figurki 

przydrożne, kościoły, cmentarze, krzyże, tablice pamiątkowe – i inne dotyczące 

miejsc czy osób zasłużonych dla tej ziemi) 

6. Wyłonione najciekawsze prace plastyczne znajdą się w kalendarzu wydanym na 2022 rok.  

7. Prace wybrane przez Jury przejdą na własność organizatora i posłużą celom promocji ziemi 

raciąskiej. 

§3. Zasady uczestnictwa 

 



1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich i osoby 

dorosłe.  

2. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę. 

3. Zgłoszone prace należy dostarczyć do dnia 30.09.2021 roku, do MCKSiR w Raciążu – 

Biblioteka Publiczna w Raciążu, ul. Parkowa 14, w budynku MCKSiR.  

4. Prace konkursu powinny spełniać następujące warunki: 

1.) Powinny być wykonane indywidualnie, czyli być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi.  

2.) Format prac A3 

3.) Do konkursu dopuszcza się dowolne techniki malarskie( pastelowe, akrylowe, kredki, 

olejne, temperowe). 

4.) Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora oraz podpis( imię i 

nazwisko autora oraz numer telefonu). 

5.) Z pracą należy podać kartę zgłoszeniową do konkursu (załącznik numer 1. Do regulaminu). 

6.) Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.  

7.) Organizator nie zwraca kosztów wykonania pracy konkursowej. 

§4. Nagrody 

1. Nagrody zostaną ufundowane przez organizatora. 

2. Decyzje dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci rzeczowej.  

§5. Polityka prywatności 

Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.  

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest MCKSIR 09-140 Raciąż ul. 

Parkowa 14, e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnych do przeprowadzenia 

Konkursów, na podstawie art. 6.1 lit.b  Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE2016/679 UE( dalej RODO) 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym 

wydanie nagrody i ogłoszenie informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych 

osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

lub wygaśnięcia obowiązków archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. W 

przypadku opublikowania zdjęć ze zgodą na publikację imienia i nazwiska, do czasu 

wycofania zgody.  

4. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, 

współpracownikom, osobom obsługującym administratora pod kątem prawnym, tylko w 

celu i zakresie niezbędnym dla realizacji wyżej wymienionego celu.  

5. Każda osoba ma prawo żądania do danych, sportowania, usunięcia, przenoszenia lub 

ograniczania ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, w zakresie i z wyjątkami 

wskazanymi w RODO.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w konkursie. 
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Jesteś pasjonatem historii naszego regionu? Kochasz malarstwo? Lubisz odkrywać ciekawie 

historycznie miejsca? Jeśli tak to nasz konkurs idealny dla ciebie! Zachęcamy was do wzięcia udziału 

w konkursie pt."Zabytki i ciekawe historycznie zakątki ziemi raciąskiej". Zadaniem uczestnika będzie 

stworzenie obrazu dowolną techniką malarską. Pragniemy aby nasz konkurs przekazał dziedzictwo 

historyczne naszego regionu młodemu pokoleniu. 


