
Regulamin konkursu  „ Witaj maj, piękny maj” 

1. Cele konkursu: 

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych, 

 pogłębianie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja, 

 rozwijanie kreatywności. 

2. Organizator. 

Organizatorem konkursu „Witaj maj, piękny maj” jest Muzeum Historyczne w Przasnyszu, ul. Rynek 1. 

3. Założenia organizacyjne: 

 w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, 

 udział w konkursie jest bezpłatny, 

 prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej  na 

innych konkursach, 

 prace w imieniu uczniów mogą składać rodzice/opiekunowie prawni, 

 pracę należy przesłać z opisem wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł 

pracy, 

 każdy uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową, 

 zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza dotyczącego wydarzeń, symboli lub 

bohaterów  Konstytucji 3 Maja, nagraniu krótkiego filmiku w którym uczestnik czyta lub 

recytuje napisany wiersz i przesłaniu go na adres email: edukacja@muzeumprzasnysz.pl. 

4. Termin: 

 nadsyłanie prac do 30.04.2021 r. 

 głosowanie na fanpage’u Muzeum Historycznego na Facebook w dniach 01.05-03.05.2021 r., 

 ogłoszenie wyników 05.05.2021 r. 

5. Kategoria wiekowa: 

 uczniowie klas 0-3, 

 uczniowie klas 4-8, 

6. Kryteria oceniania. 

O wyłonieniu zwycięzców decyduje ilość oddanych lajków pod zgłoszoną pracą na fanpage’u Muzeum 

Historycznego w Przasnyszu w dniach głosowania tj. 01.05-03.05.2021 r.  

7. Ogłoszenie wyników konkursu: 

 ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 5 maja 2021 r., 

 lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Muzeum 

Historycznego raz fanpage’u, 

 osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu. 

8. Nagrody: 

 organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych kategorii trzy nagrody, 

 nagrody w kategorii wiekowej 0-3: 

 1 miejsce- opaska sportowa, 



 2 miejsce- gra zręcznościowa „Kendama”, 

 3 miejsce- zestaw kreatywny, 

 nagrody w kategorii wiekowej 4-8: 

 1 miejsce – myszka gamingowa, 

 2 miejsce- słuchawki dokanałowe, 

 3 miejsce- głośnik bluetooth, 

 wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do siedziby Organizatora na 

uroczyste odebranie nagrody, 

 termin odebrania nagrody przez uczestników zostanie podany w późniejszym terminie. 

9. Postanowienia końcowe: 

 Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego, Uczestnik akceptuje 

postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

udostępnionych w Konkursie. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator konkursu. 

 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.). 

 


