
Regulamin konkursu na kartkę świąteczno-noworoczną 

„Niech Wom sie darzy” 

Muzeum w Łowiczu 
 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum w Łowiczu. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Łowicza, 

Skierniewic oraz powiatów łowickiego i skierniewickiego, a także wyżej 

wymienionych osób spoza regionu zainteresowanych sztuką ludową regionu 

łowickiego i jej wpływem na współczesne kreacje artystyczne.  

3. Konkurs dotyczy wykonania karty świąteczno-noworocznej.  

 

Cele konkursu 

1. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do pogłębiania wiedzy na temat 

obrzędowości regionu  łowickiego, poszukiwania swoich korzeni i poznania tradycji.  

2. Wypowiedzenie się w artystycznej formie na temat tradycji i zwyczajów związanych z 

Godami czyli świętami Bożego Narodzenia. 

3. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu elementów edukacji 

regionalnej. 

4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci, młodzieży oraz dorosłych, ich 

wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych i plastycznych. 

5. Ożywienie zwyczaju wysyłania kartek świątecznych z życzeniami.  

 

Tematyka konkursu 

1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie kartki pocztowej świąteczno - noworocznej 

w technice wycinanki z możliwością łączenia z innymi technikami. Kartki powinny 

być inspirowane łowicką sztuką ludową i obrzędowością związaną ze świętami 

Bożego Narodzenia.  

2. Mile widziane będą prace zawierające życzenia napisane gwarą łowicką.  

3. Prace mogą prezentować wpływ tradycji na współczesność. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby uczęszczające do przedszkoli, szkół 

podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe-amatorzy. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które prezentowane były w innych 

konkursach. 

4. Format pracy nie może być większy niż A5, technika wycinanki z możliwością 

łączenia z innymi technikami (np. ołówek, farby, collage, komiks i inne).  

5. Komisja konkursowa dopuszcza użycie archiwalnych zdjęć, prac plastycznych 

ukazujących dawne tradycje jako inspiracji lub jednego z elementów kompozycyjnych 

pracy. 

6. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub poprzez przedszkola, szkoły, instytucje  

i organizacje pośredniczące (koła plastyczne, koła artystyczne, domy kultury itp.). 

7. Prace powinny być dostarczone osobiście lub drogą pocztową na adres:  

Muzeum w Łowiczu, 99-400 Łowicz, Stary Rynek 5/7, z dopiskiem:  

Konkurs „Niech Wom sie darzy”. 

8. Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa 

(formularz znajduje się na stronie www.muzeumlowicz.pl). 

9. Prace powinny być opatrzone metryczką (do wycięcia z druku zgłoszenia). 

http://www.muzeumlowicz.pl/


10. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych wyłącznie do celów konkursu. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej musi być 

podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora 

2. Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe,  

szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli-amatorzy. 

3. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji 

konkursowej. 

4. Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej Muzeum oraz na muzealnym 

profilu na Facebooku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie 

przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień 

dodatkowych. 

 

Zastrzeżenia Organizatora 

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie transportu, za 

odpowiednie bezpieczne opakowanie odpowiada nadawca. 

2. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane. 

3. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane, przechodzą na własność Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć 

nadesłanych prac w celach niekomercyjnych promujących konkurs i działalność 

muzeum (w Internecie, prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz innych 

wydawnictwach muzealnych). 

 

Terminarz konkursu 

1. Nadsyłanie prac do 24.01.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

2. Ocena Komisji konkursowej do 31.01.2022r. 

3. Zawiadomienie o werdykcie do 3.02.2022 r. 

4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczaniem nagród – po 4.02.2022 r. 

(jeśli będzie możliwość organizowania uroczystości w związku z zagrożeniem 

epidemicznym) 

 


