
Regulamin konkursu on- line  dla dzieci do 12 lat pn. „Najpiękniejszy model kartonowy”  

 

1. Organizator konkursu: Stacja Muzeum, Współorganizator konkursu: Kartonowa Kolej 

2. Celem konkursu jest:  

- popularyzacja modelarstwa kolejowego wśród dzieci jako sposobu spędzania wolnego czasu,  

- popularyzacja wiedzy o kolei, 

- wyrabianie poczucia estetyki,  

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci do 12 lat. 

4. Konkurs rozpoczyna się 1.02.2021 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie modelu 

kartonowego udostępnianego na stronie kartonwakolej.pl/download, a następnie przesłanie trzech 

obowiązkowych zdjęć modelu, ukazujących go z różnych perspektyw (boki, przód, góra). Zdjęcia muszą 

być wykonane na jednolitym jasnym tle. Nie dopuszcza się zdjęć tzw. kolaży (kompilacji kilku zdjęć na 

jednym obszarze) do 15.03.2021 r. za pośrednictwem poczty mailowej na adres: 

edukacja@stacjamuzeum.pl  z dopiskiem: Konkurs on-line „Najpiękniejszy model kartonowy”. 

5. Od wszystkich osób biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodzica lub opiekuna, 

który należy złożyć na karcie zgłoszenia. – Załącznik nr 1. Uzupełnioną treść karty zgłoszenia należy 

wysłać wraz z pracą konkursową na adres mailowy edukacja@stacjamuzeum.pl 

6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

7. Prace wysłane po terminie nie będą podlegały ocenie. 

8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na 

publikowanie danych osobowych z zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o  ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 oraz nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych w całości i na 

wszystkich polach eksploatacji na rzecz  Stacja Muzeum w  Warszawie. Jednocześnie Stacja Muzeum w 

Warszawie informuje, że nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane i 

przechowywane przez Muzeum tylko na czas konkursu i do celów związanych z jego realizacją.  

Administratorem nadesłanych danych osobowych jest Stacja Muzeum, z siedzibą przy ul. Towarowej 

3, 00-811 Warszawa, adres email: sekretariat@stacjamuzeum.pl, strona internetowa 

www.stacjamuzeum.pl   

Wyznaczona została osoba Inspektora Ochrony Danych do kontaktu w sprawie przetwarzania moich 

danych osobowych, adres email: iod@stacjamuzeum.pl. 

9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nie doręczenie prac z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, takich jak błędne wpisanie adresu mailowego przez Uczestnika konkursu, awaria 

systemu informatycznego. 

mailto:edukacja@stacjamuzeum.pl
mailto:edukacja@stacjamuzeum.pl


10. O rozstrzygnięciu konkursu oraz przyznaniu nagród zadecyduje specjalnie powołane Jury.  

11. Przewidziane są trzy pierwsze nagrody na które składa się pakiet z następujących rzeczy: 

- bilet wstępu rodzinny do wykorzystania do 31.12.2021 
- album „Zabytkowy tabor” 
- sześć pocztówek 
- metalowy brelok PKP 
- magnes na lodówkę 
- przypinka 
- zakładka do książki 
- kartonowy model do składania w formie pliku pdf 

 

13. Prace niespełniające warunków zawartych w regulaminie nie będą podlegały ocenie. 

14. Ocena prac oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2021 r.  

15. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą, na adres wskazany w karcie zgłoszenia.  

16. Przesłane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych Stacji Muzeum. 

17. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem zadecyduje Jury. Jury zastrzega sobie 

również prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia do konkursu on- line  dla dzieci do 12 lat pn. „Najpiękniejszy model kartonowy”  

  

 

Imię i nazwisko autora pracy 

Wiek autora pracy 

Tytuł pracy 

Adres zamieszkania autora pracy 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

Telefon komórkowy rodzica/opiekuna prawnego* 

 

Stacja Muzeum informuje, że podane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane i 

przechowywane przez Muzeum tylko na czas konkursu i do celów związanych z jego realizacją.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 

zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o  ochronie danych osobowych nr 2016/679, Oświadczam, 

że autorem pracy zgłoszonej do konkursu plastycznego „Kocham kolej” jest 

...................................................................................... i jako rodzic/opiekun prawny* w przypadku 

przyznania nagrody lub wyróżnienia, wyrażam zgodę na przekazanie tej pracy w formie darowizny dla 

Stacji Muzeum w Warszawie. Jednocześnie przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne tej 

pracy na rzecz Stacji Muzeum  w Warszawie, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, w tym m.in. prawo 

do wykorzystania i reprodukowania ich w celach informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych oraz 

na wszystkich polach eksploatacji. 

........................................... ................................................. ................................................ 

Data i miejscowość Imię i nazwisko opiekuna Imię i nazwisko uczestnika 

*niepotrzebne skreślić 


