„Gwiazda Polski. Balonem do stratosfery”
Regulamin konkursu
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historyczne w Legionowie (ul. A. Mickiewicza 23,
05-120 Legionowo).
2. Cele konkursu:
– Upowszechnienie wiedzy o historii I Polskiego Lotu Stratosferycznego;
– Upamiętnienie niezwykłych osiągnięć polskiej przedwojennej myśli naukowotechnicznej i dokonań przemysłu lekkiego;
– Uhonorowanie osób zaangażowanych w realizację polskiej próby lotu do stratosfery;
– Propagowanie postaw patriotycznych w kontekście historii lokalnej.
3. Przedmiot
– Przedmiotem konkursu jest zilustrowanie w formie komiksu kolejnych etapów przygotowania i realizacji I Polskiego Lotu do Stratosfery. Źródło wiedzy merytorycznej stanowi
wystawa czasowa pt. „Gwiazda Polski. Balonem do stratosfery”, którą można zwiedzać
bezpłatnie w godzinach pracy Muzeum Historycznego w Legionowie. Wszelkie dodatkowe informacje można pozyskać od pracowników Muzeum.
§ 2. Zasady konkursu
1. Zasady
– Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
– Uczestnictwo osób nieletnich wymaga odpowiedniej zgody od opiekunów prawnych
w załączonym oświadczeniu, znajdującym się w formularzu zgłoszeniowym.
– Udział w konkursie jest bezpłatny.
– Uczestnicy zgłaszają do konkursu prace wykonane ręcznie.
– Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie prace wykonane samodzielnie,
do których posiadają pełnię praw autorskich.
– Prace zgłaszane na konkurs nie mogą stanowić przedmiotu innych konkursów.
– Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez
siebie prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
2. Terminy zgłoszeń
– Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać (decyduje data stempla
pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres Muzeum Historycznego w Legionowie,
ul. A. Mickiewicza 23, 05-120 Legionowo, z dopiskiem „Gwiazda Polski. Balonem do
stratosfery” do 5 października 2018 r.

3. Zgłoszenie
– Do konkursu mogą być zgłaszane prace w formacie A4 lub A3, wykonane ręcznie w dowolnej technice i kolorystyce.
– Uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
– Każda praca powinna być podpisana (na odwrocie) w następujący sposób: imię
i nazwisko autora, wiek, kontakt (numer telefonu lub adres e-mail).
– Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.
– Przesłane prace nie będą zwracane.
4. Wybór zwycięzców
– Organizatorzy przewidują nagrody dla autorów trzech najlepszych prac.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród – zgodnie
z werdyktem Jury, który jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
– Decyzja Jury co do liczby i wartości nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
– Jury zostanie powołane przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie.
– Przy ocenie prac zostaną wzięte pod uwagę: oryginalność, technika, jakość i estetyka
(stosownie do wieku uczestników), poprawność ortograficzna oraz samodzielność
wykonania pracy.
– Wyniki – prace oraz nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie
Muzeum Historycznego w Legionowie (www.muzeum.legionowo.pl) w Legionowie oraz
na profilu w serwisie Facebook (fb.me/MuzeumHistorycznewLegionowie).
– O wynikach i terminie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie
lub za pomocą poczty elektronicznej.
5. Nagrody
Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac.
I Nagroda – za zajęcie 1. miejsca
II Nagroda – za zajęcie 2. miejsca
III Nagroda – za zajęcie 3. miejsca
6. Dodatkowo jury może przyznać wyróżnienia.
§3 Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu Konkursu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu zależy od Organizatora i Jury.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania
konkursu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac naruszających prawa osób
trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub godzące w uczucia
religijne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości technicznej, niespełniających kryterium tematycznego oraz niespełniających wyżej
wymienionych wymogów.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi na czas nieokreślony
prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących formach: utrwalania,
zwielokrotniania wszelkimi możliwymi technikami, w tym technikami drukarskimi,
komputerowymi, cyfrowymi i odmianami tych technik, modyfikacji i obróbki graficznej
i komputerowej, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputerowej,
nadania za pomocą wizji przez stację naziemną oraz za pomocą satelity, rozpowszechniania
w postaci drukowanej w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
rozpowszechniania za pomocą sieci internetowej i innych nośników elektronicznych publikacji ich na oficjalnej witrynie internetowej oraz w innych formach utrwaleń, a także
innych działań promocyjnych Muzeum Historycznego w Legionowie. Z chwilą nadesłania
prac i podpisanego Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik przenosi na Organizatora
majątkowe prawa autorskie na polach ekspozycji wskazanych w zdaniu poprzednim.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że prace zgłoszone do
Konkursu są jego autorstwa i nie zostały zgłoszone do innych konkursów i publikacji.
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
Uczestnicy, których prace zostaną wykorzystane do działań promocyjnych Muzeum
Historycznego w Legionowie, wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska autora
pracy w opisie. Uczestnicy potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do
Organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

