
 

                            

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystki i Kultury                                               Stacja Muzeum 

                      „KOLEJARZ” w Warszawie                                                                           w  Warszawie 

 

ogłaszają IV ogólnopolski otwarty konkurs malarski, 
 którego celem  jest podkreślenie  piękna  historycznych obiektów architektury 

i infrastruktury kolejowej na terenach Polski,  
ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej 

 

Regulamin konkursu malarskiego  

pt. Tu była Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie kolejowym, zwanym dalej 
„Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu są Stacja Muzeum w Warszawie, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, NIP: 
701-05-33-090, REGON: 362828690 oraz Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury 
„Kolejarz” w Warszawie, ul. Stefana Jaracza 2, 00 - 378 Warszawa, NIP: 5262669735, KRS 
0000139577 zwane dalej „Organizatorem” lub łącznie „Organizatorami”. 

3. 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 2019 r., poz. 847, 
tj. z późn. zm.).  

4. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o kolei i podkreślenia piękna walorów historycznych 
architektury i infrastruktury kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Drogi Żelaznej 
Petersbursko-Warszawskiej. 

5. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być osoby fizyczne, miłośnicy kolei, zwane dalej 
„Uczestnikami”.  

6. Konkurs organizowany jest na terenie Polski za pośrednictwem social mediów Organizatorów oraz 
środków dostępnych publicznie. 

7. Konkurs jest jednoetapowy. 
8. Zaprezentowane przez uczestników konkursu prace należy wykonać jedną z technik plastycznych: 

rysunek, praca na płótnie, grafika, akwarela, rycina, pastel. 
9. Biorący udział w Konkursie mogą złożyć maksymalnie 2 prace wykonane indywidualnie w formacie 

nie przekraczającym maksymalnego wymiaru 90 x 90 cm.  Minimalny  format  to 40 x 40 cm.  Prace 
na papierze winny być oprawione w Passepartout. Prace na płótnie należy oprawić w listewki 
wystawowe. Wszystkie prace muszą  posiadać zawieszkę, umożliwiającą ekspozycję. 

10. Nadsyłane prace należy opatrzyć  podpisem (pseudonimem) i krótką charakterystyką 
prezentowanego obiektu (opis pracy na załączniku Nr 1).  Do przesyłki należy dołączyć przyklejone na 
odwrocie pracy w kopercie – wypełnione załączniki (Nr 1 i Nr 2). Informacje prosimy pisać pismem 
drukowanym. 

11. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin co potwierdza Kartą Zgłoszenia 
i Oświadczeniem (zał. Nr 1 i Nr 2). 



12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac na wystawach 
i publikacjach promujących jego działalność kulturalną. 

13. Nadsyłając prace na Konkurs, Autor wyraża zgodę na jej późniejsze ewentualne upublicznienie przez 
Organizatorów w dowolnej formie. 

14. Organizatorzy Konkursu przewidują  przyznanie nagród za zdobycie I, II i III miejsca.  
15. Prace plastyczne oceniać będą niezależni jurorzy zaproszeni przez organizatorów. 
16. Jury będzie oceniać następujące aspekty dzieła artystycznego: twórczy charakter dzieła, technika 

wykonania, poziom plastyczny pracy, oryginalność,  samodzielność wykonania pracy, interpretacja, 
pomysłowość, ogólną estetykę pracy.  

17. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody I. O podziale nagród zdecyduje  Jury. W 

przypadku niewielkiej ilości oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany podziału miejsc. Jury ma prawo do innego podziału nagród. 
Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

19. Ogłoszeniem konkursu jest dzień 31 marca 2021 r. 
20. Prace konkursowe przyjmowane są na adres: Stacja Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa 

z dopiskiem na opakowaniu „KONKURS MALARSKI” do dnia 15.08.2021 r. 
21. Prace konkursowe należy nadsyłać, w opakowaniu umożliwiającym ponowne jego wykorzystanie do 

przesyłki zwrotnej. Prace będą zwracane tylko w opakowaniu i na koszt uczestnika lub poprzez odbiór 
osobisty. 

22. Nagrodzeni autorzy prac zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie do dnia 28.08.2021 r. 
23. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów. 
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego 

wymagały okoliczności obiektywne. 
25. Wernisaż, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 4.09.2021 r. w Stacji Muzeum. 
26. Udział w konkursie uważany będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody  

na publikowanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o  ochronie danych 
osobowych nr 2016/679. Jednocześnie Organizator informuje, że dane osobowe uczestników będą 
przetwarzane i przechowywane przez Stację Muzeum tylko na czas konkursu i do celów związanych 
z jego realizacją. 

27. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ujawnianie do celów reklamowych  
i marketingowych Organizatorów Konkursu ich danych osobowych za pomocą środków masowego 
przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody nie są oni 
uprawnieni do udziału w Konkursie.  

28. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedoręczenie odpowiedzi z przyczyn niezależnych  
od Organizatora, takich jak błędne wpisanie adresu mailowego przez Uczestnika konkursu, podanie 
błędnego nr telefonu lub awarii systemu informatycznego itp. wydarzeń losowych. 

29. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury Konkursowe.  
30. Jury Konkursowe zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień zawartych w regulaminie. 
31. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem zadecyduje Organizator. Organizator 

zastrzega sobie również prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie. 
32. Organizator ma prawo zmienić Regulamin Konkursu w trakcie jego trwania z istotnych przyczyn 

organizacyjnych, a także unieważnić Konkurs z przyczyn obiektywnych. 
33. Wszelkie informacje:  

+48 608 082 808 e-mail: a.walczyk@kolejarz.org    sekretariat@stacjamuzeum.pl 
  

mailto:a.walczyk@kolejarz.org
mailto:sekretariat@stacjamuzeum.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  „Tu była Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNGO 

UWAGA:  

Prace bez dołączonych - prawidłowo wypełnionych i podpisanych: Karty Zgłoszenia i Oświadczenia - nie wezmą udziału w konkursie.   

DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE – PROSIMY  WYPEŁNIĆ  PISMEM  DRUKOWANYM 

AUTOR PRACY: 

Imię ...............................................................................................................................  

Nazwisko....................................................................................................................... 

Rok urodzenia .............................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 
(czytelny podpis autora pracy)    

 
 
OPIEKUN PRAWNY (dla osób poniżej 18 roku życia): 

Imię.......................................................................................................................  

Nazwisko............................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
(czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

ADRES DOMOWY: 

ulica ............................................................................................................................  

Nr domu …………………………….  Nr mieszkania ……………………………………. 

Kod pocztowy  ........................................................  

Miejscowość....................................................................................................................................................... 

Tel. .................................................................................................       

e-mail.............................................................................................. 

Opis pracy (miejscowość, informacje o obiekcie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………  



Załącznik nr 2  do Regulaminu Konkursu  „Tu była Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska” 

 

OŚWIADCZENIE 

UWAGA:  

Prace bez dołączonych - prawidłowo wypełnionych i podpisanych: Karty Zgłoszenia i Oświadczenia - nie wezmą udziału w konkursie.   

Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę i wyrażam zgodę na jej bezpłatne publikowanie w formie: wystaw, elektronicznej 

i prasowej oraz w wydawnictwach organizatora w celach promocyjnych, informacyjno-prasowych i dotyczących działalności 

statutowej Organizatorów.  

Przyjmuję do wiadomości, iż pracę konkursową odbiorę osobiście lub przez zamówioną przeze mnie osobę albo kuriera. 

Wyrażam zgodę na publikację mojego dzieła i wizerunku na potrzeby promocji Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 

r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

Miejscowość, data  ……………………………………………………………………………..……… 

Czytelny podpis autora ………………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis opiekuna prawnego …………………………………………………… 

 

 


