
Regulamin konkursu plastycznego na projekt maskotki Szlaku Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego. 

  

 

I. Cel i zakres przedmiotowy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu na projekt maskotki Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 

zwanego dalej „konkursem” jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (ul. Georgiusa Agricoli 

2, 41-800 Zabrze, zwanego dalej „Organizatorem”). Konkurs ogłoszony jest w związku z rozwojem 

marki turystycznej pn. „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” promującej dziedzictwo 

kultury przemysłowej województwa śląskiego. 

2. Celem konkursu jest: 

a) stworzenie projektu - wstępnej koncepcji maskotki (zwany dalej „projektem”). Projekt może 

zostać wykorzystany jako inspiracja, umożliwiająca wykonanie finalnego projektu i produkcji 

maskotki SZT przez Organizatora; 

b) rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 

 

II. Założenia konkursu 

 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w dniu złożenia pracy nie ukończyły 18 lat. 

3. Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie dwa projekty maskotki  

wykonane dowolną formą plastyczną – płaską (np. rysunek, grafika). 

4. Projekt powinien  kojarzyć się z filozofią Szlaku oraz Industriady (przydatne informacje dostępne na 

stronach www.zabytkitechniki.pl oraz www.industriada.pl). 

5. Podpis Uczestnika zawierający: imię i nazwisko, adres oraz numer kontaktowy, powinien zostać 

umieszczony na odwrocie projektu, w przypadku zgłoszeń elektronicznych w treści maila. 

6. Projekt maskotki należy złożyć do 16.08.2021r w jeden z następujących sposobów:  

a) Przynosząc go bezpośrednio do biura Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 

mieszczącego się przy ulicy Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu, 41-800 lub wysyłając pocztą 

tradycyjną na ww. adres. 

b) Wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

szlak@muzeumgornictwa.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs na maskotkę SZT”. 

7. Do projektu w formie skanu lub oryginału należy dołączyć: 

a) wypełniony formularz zgłoszeniowy; 

b) podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich; 

c) podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku; 

d) podpisaną klauzulę informacyjną; 

Wyżej wymienione dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, podpisuje 

Uczestnik oraz opiekun prawny Uczestnika:  

8. Zgłoszenia wysłane po wskazanym terminie lub bez poprawnie wypełnionych załączników nie 

będą brane pod uwagę. W przypadku składania projektu za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

liczy się data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora.  

9. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko prace dotąd niepublikowane.  

http://www.zabytkitechniki.pl/
http://www.industriada.pl/


10. Nadesłanie / złożenie pracy jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami konkursu, 

niniejszym regulaminem i jego akceptację.  

11. Wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi 

Uczestnik. 

12. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie 

rodzin tych osób. 

13. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub mailowo. 

14. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, wszystkie czynności prawne za autorów prac 

konkursowych, zawsze wykonują ich opiekunowie prawni. 

15. Organizator nie zwraca przesłanych prac. 

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

 

1. Organizator Konkursu przewiduje możliwość wyboru jednej lub kilku wyróżnionych projektów.  

2. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane.  

3. Wyboru zwycięskiego oraz wyróżnionych projektów dokona komisja konkursowa powołana przez 

organizatora, na podstawie subiektywnej oceny nadesłanych prac oraz na podstawie ich 

zgodności z wymaganymi kryteriami merytorycznymi takimi jak: 

a) zgodność projektu z zadaniem konkursowym; 

b) kreatywność i oryginalność projektu; 

c) walory użytkowe – możliwość realizacji w oparciu o pracę konkursową 

profesjonalnego projektu maskotki Szlaku; 

4. Laureatowi konkursu zostanie przyznana Nagroda Główna o wartości  około 1 000 zł netto, 

natomiast autorzy ewentualnych wyróżnień zostaną również nagrodzeni: 

a) Pierwsze wyróżnienie, zostanie przyznana nagroda o wartości około 500 zł netto; 

b) Drugie wyróżnienie, zostanie przyznana nagroda o wartości około 300 zł netto;  

Łączna pula nagród nie przekroczy łącznej wartości 2 000 zł netto. 

5. Autorzy projektów w chwili zgłoszenia do konkursu nieodpłatnie zrzekają się praw autorskich 

swoich dzieł na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 

Zabrze).  

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Finału Industriady odbywającego się dnia 11 września 

2021 roku oraz zostaną opublikowane na stronie http://www.zabytkitechniki.pl. 

7. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, w tym przedłużenia 

terminu zgłaszania projektów do konkursu, oraz zakończenia konkursu bez wyboru najlepszego 

projektu.  

2. Osobą kontaktową w sprawie konkursu, po stronie Organizatora jest: Anna Wagner,  

tel. 32 630 30 91 wew.2217, adres e-mail: awagner@muzeumgornictwa.pl. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 

zgłoszenie do konkursu.  

4. W przypadku konieczności dokonania interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygnięcie należy 

do wyłącznej kompetencji Organizatora. 

http://www.zabytkitechniki.pl/


5. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

 

Załączniki do regulaminu, stanowiące jego integralną część: 

Załącznik nr 1. do regulaminu konkursu na projekt maskotki Szlaku Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego 


