
REGULAMIN KONKURSU NA GRĘ PLANSZOWĄ 

„PRZYGODY KRÓWKI MATYLDY” 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka, Oddział Grajewskiego 

Centrum Kultury, 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 36.  

 

II. TEMAT I CELE KONKURSU 

 

1. Tematem konkursu jest zaprojektowanie planszy do gry wraz z opisem pól specjalnych, której głównym 

tematem przewodnim będą przygody Krówki Matyldy – maskotki CTM-MM.  

2. Celem konkursu jest:  

a) rozwijanie uzdolnień artystycznych i kreatywności;  

b) zachęcenie do artystycznych poszukiwań i rozwoju wyobraźni;  

c) promowanie, zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie;  

d) zachęceniu do poznawania zasad zdrowej rywalizacji; 

e) dostarczanie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu; 

f) wzrost rozpoznawalności marki Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka i jej maskotki 

Krówki Matyldy.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:  

a) Uczniowie klas I–IV szkół podstawowych z Grajewa i terenu powiatu grajewskiego.  

b) Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z Grajewa i  terenu powiatu grajewskiego. 

2. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu planszy do gry wraz z opisem pól 

specjalnych, której głównym tematem przewodnim będą przygody Krówki Matyldy – maskotki CTM-MM. 

Plansza do gry powinna być wykonana w formacie A3 i zawierać 80-100 pól ruchu oraz 15-20 pól 

specjalnych. Opis pól specjalnych powinien być dołączony na dodatkowej kartce formatu A4.  

3. Praca musi być samodzielna, prezentująca oryginalny pomysł uczestnika. Pomoc osoby dorosłej 

możliwa jest tylko w procesie przygotowania instrukcji z opisem poszczególnych pól specjalnych.  

4. Technika prac: w dowolnej, płaskiej technice plastycznej.  

5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.  

6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do CTM-MM pracy, wykonanej zgodnie z tematem wraz  

z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych (Zał. 1).  

 

IV. KRYTERIA OCENY 

 

1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:  

a) zgodność z regulaminem konkursu;  

b) kreatywne podejście do tematu pracy;  

c) estetykę wykonania pracy;  

d) pomysłowość „zadań” z pól specjalnych i ich zgodność z tematem przewodnim; 

2. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.  



V. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Prace należy składać w terminie do 17.02.2023 r. w Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka  

w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 36, 19–200 Grajewo (w godz. funkcjonowania).  

2. Na odwrocie pracy oraz instrukcji z opisem pól specjalnych należy podać: imię i nazwisko oraz klasę i 

szkołę autora pracy.  

3. Razem z wykonaną pracą należy złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (Zał. Nr 1)  

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 24.02.2023 r. na profilach facebook Muzeum Mleka, 

Grajewskiego Centrum Kultury, a także na stronach internetowych: www.muzeummleka.pl i 

www.gckgrajewo.pl.  

 

VI. NAGRODY 

 

1. Komisja wybierze 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej przyznając im nagrody rzeczowe i 

pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.  

2. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.muzeummleka.pl, 

www.gckgrajewo.pl i profilach facebook Muzeum Mleka i Grajewskiego Centrum Kultury.  

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mail lub telefonicznie o możliwym terminie odebrania 

przyznanych nagród.  

 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej: 

www.muzeummleka.pl i www.gckgrajewo.pl, profilach facebook Muzeum Mleka oraz Grajewskiego 

Centrum Kultury bądź w Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie.  

2. Złożenie podpisanych prac plastycznych i formularza zgłoszeniowego na Konkurs jest równoznaczne z 

akceptacją Regulaminu Konkursu oraz udzieleniem Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie 

wizerunku oraz wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu w 

różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego, itp.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji konkursowych w formie wizualnej oraz do 

ich obróbki, powielania i rozpowszechniania oraz późniejszego wykorzystania w działalności statutowej. 

4. Wszystkie kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.  

5. Prace konkursowe nie będą zwracane.  

 

Organizatorzy 

 

 

 

  



Załącznik 1 

 

Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej biorącej udział  

w Konkursie na grę planszową „Przygody Krówki Matyldy” 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………….………........... 

 

Wiek uczestnika: ……………………………………………………………………….……………………..……….………………………………………........... 

 

Reprezentowana klasa i szkoła ……….……………………………………………………….…………………………………………..................... 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna: …………………………………………..…………………………………………..……….……………........... 

 

Kontakt (tel., e-mail): ………………………………………..……………………………………………………………………….……….……………........... 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA  

W KONKURSIE NA GRĘ PLANSZOWĄ „PRZYGODY KRÓWKI MATYLDY” 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie 

organizowanym przez Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, rejestrowanie wizerunku dziecka 

podczas rozstrzygnięcia konkursu, publikację zdjęcia konkursowego na stronie internetowej: www.muzeummleka.pl  

i www.gckgrajewo.pl, profilu facebook Muzeum Mleka oraz innych materiałach / mediach promujących konkurs.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(tzw. RODO) oraz klauzulą ifnoramcyjna dostępna na stronie www.gckgrajewo.pl. Jednocześnie, stosownie do przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych, potwierdzam otrzymanie informacji, iż: 1. Administratorem moich danych osobowych 

jest Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie (19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 20). 2. Dane mogą być wykorzystane 

wyłącznie do celów realizacji Konkursu na grę planszową „Przygody Krówki Matyldy”. 3. Dane te nie będą przekazywane 

innym podmiotom, ani poza obszar Unii Europejskiej. 4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 5. Podanie danych osobowych jest 

świadome i dobrowolne. 6. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie. 7. Przysługuje mi prawo 

skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 
 
 
 

 
………………………………………………………………………                                       …………………………………………………………………….. 
                   Miejscowość i data                                                                               Podpis  rodzica / opiekuna prawnego 

 
 

http://www.muzeummleka.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/
http://www.gckgrajewo.pl/

