
MOIM ZDANIEM…BIŻUTERIA Z KOMUNIKATEM 

KONKURS NA PROJEKT BIŻUTERII 
 

ORGANIZATOR: 

Muzeum Okręgowe w Koninie 

ul. Muzealna 6 

62-505 Konin 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora, 

www.muzeum.com.pl  

 

Dane kontaktowe:  

malgorzata.gorczyca@muzeum.com.pl 

tel. 63 242 75 30, wew. 37 

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

Biżuteria towarzyszy ludziom od zawsze. Tradycyjnie, od pradziejów, niosła ze sobą wiele znaczeń. 

Mogła być wyrazem buntu lub przynależności, świadectwem statusu majątkowego i społecznego, 

rekwizytem, symbolem władzy lub żałoby, manifestem religijnym czy politycznym. Dziś coraz częściej 

biżuteria bardziej „wygląda” niż „znaczy”. Określana jest mnóstwem przymiotników. Jest artystyczna, 

konceptualna, seryjna, historyczna, szlachetna, minimalistyczna, recyklingowa, trendy i passé, 

klasyczna i nowoczesna, autorska i komercyjna… Coraz mniej jednak mówi o noszącym; coraz rzadziej 

niesie ze sobą coś, co należałoby określić jako narrację, rozumianą poprzez czytelny komentarz, 

protest, negację, aplauz lub pytanie.  W celu przywrócenia w świadomości społecznej tej jakże ważnej 

roli biżuterii, która polegała na niesieniu czytelnego komunikatu wyrażającego światopogląd i 

przekonania jej właściciela powstała wystawa Moim zdaniem. Wszelkie informacje można znaleźć na 

stronie: https://moimzdaniem.info/info. Wystawa będzie gościła w Muzeum Okręgowym w 

Koninie od  czerwca do  września 2020 roku. 

Wystawa Moim zdaniem stała się inspiracją dla ogłoszenia konkursu. Kierując  tytułowe hasło do 

młodych ludzi chcemy  dowiedzieć się, jakie kwestie uznają za społecznie istotne, w jakich kwestiach 

chcieliby zabrać głos i w jakich zamanifestować swoje poglądy za pomocą tak niecodziennego, a 

zarazem powszechnego nośnika, jakim jest biżuteria. W jaki sposób, używając języka symboli, 

przełożyć te poglądy na formę? To pytania, do których rozważenia chcemy, w toku konkursu, zaprosić 

młodych ludzi z całej Polski. 

 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest stworzenie projektu biżuterii, która byłaby formą osobistej wypowiedzi na  

istotny dla autora temat. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  W KONKURSIE : 

Konkurs jest adresowany do uczniów liceów plastycznych zainteresowanych projektowaniem 

biżuterii. 

Do Konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie trzy projekty plastyczne jednego Autora, pojedyncze 

lub składające się na komplet; 

https://moimzdaniem.info/info


Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi 

przedmiotem innego konkursu oraz nie obciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. 

Do Konkursu można zgłaszać tylko prace przygotowane samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe. 

Prace konkursowe należy składać (osobiście lub pocztą) w siedzibie Organizatora na adres: Muzeum 

Okręgowe, 62-605 Konin – Gosławice, ul. Muzealna 6 , w zamkniętych kopertach, z dopiskiem 

Konkurs „Moim zdaniem… Biżuteria z komunikatem”  oraz opatrzonych godłem Autora  

Koperta powinna zawierać:  

- wydruk projektu w formacie A-4 

- płytę DVD/CD z zapisem cyfrowym projektu w rozdzielczości nadającej się do druku, w formacie jpg 

lub pdf; 

- wypełnioną pierwszą stronę formularza zgłoszeniowego, zawierającą godło Autora oraz tytuł pracy i 

krótką charakterystykę złożonego projektu, opisującą jego założenia, znaczenie i funkcjonalność; 

- zamkniętą kopertę opatrzoną godłem Autora, zawierającą wypełnioną drugą stronę i ( w przypadku 

uczestnika niepełnoletniego ) trzecią stronę formularza; 

- Prace należy nadesłać do 15 czerwca 2020 roku na adres Muzeum Okręgowe, 62 -505 Konin, ul 

Muzealna 6 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można pobrać na stronie internetowej 

www.muzeum.com.pl  lub odebrać osobiście w siedzibie muzeum. 

 

- Prace konkursowe należy zgłaszać wraz z wypełnioną „Kartą zgłoszenia uczestnika” stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace  złożone bez wypełnionej i podpisanej „Karty 

zgłoszenia uczestnika” nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

- Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez rodziców/ opiekunów 

prawnych Uczestnika zgody na:  

nieodpłatne  i nieograniczone w czasie publikowanie prac konkursowych, w materiałach 

promocyjnych związanych  z Konkursem, w prezentacjach pokonkursowych umieszczanych na stronie 

internetowej  oraz w innych formach utrwaleń; 

nieodpłatne  i nieograniczone w czasie wykorzystanie wizerunku Uczestnika w postaci utrwalonej na 

zdjęciach lub nagraniach video, wykonanych podczas Konkursu, poprzez umieszczenie zdjęć lub 

nagrań video na stronie internetowej w celu prezentacji wyników Konkursu i promocji Konkursu. 

 

OCENA PRAC, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY.  

 Prace będzie oceniać powołane przez Organizatora profesjonalne jury złożone z artystów złotników, 

historyków sztuki oraz przedstawicieli Muzeum Okręgowego w Koninie.  

Ogłoszenie wyników obrad jury nastąpi na stronie www.muzeum.com.pl w terminie do 30 czerwca 

2020 r. 

Komisja konkursowa, przyznając nagrody i wybierając laureatów, weźmie pod uwagę następujące 

kryteria: oryginalność pracy konkursowej  i kreatywne podejście do tematu,  czytelność przekazu, 

walory estetyczne . 

Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

Prace niespełniające zasad  uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie 

konkursowej. 

NAGRODY: 

- nagrody finansowe: 

http://www.muzeum.com.pl/
http://www.muzeum.com.pl/


I nagroda 1500 zł 

II nagroda 750 zł 

III nagroda 500 zł 

4 wyróżnienia po 250 zł 

 

- wystawa pokonkursowa:  

spośród pozostałych prac jury wybierze wyróżniające się projekty, które obok nagrodzonych wezmą 

udział w wystawie pokonkursowej. Wszystkie prace zakwalifikowane do wystawy zostaną 

opublikowane w towarzyszącym jej katalogu 

 

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród będzie miało miejsce na przełomie września i 

października 2020 r. roku, o dokładnym terminie osoby nagrodzone i wyróżnione poinformujemy 

listownie oraz na stronie Organizatora  www.muzeum.com.pl . 

 

DANE OSOBOWE 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

Dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu Administrator będzie przetwarzać następujące 

dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko Uczestnika, wiek Uczestnika, imię i nazwisko rodzica/ 

opiekuna prawnego Uczestnika, numer telefonu, a w przypadku laureatów także wizerunek na 

warunkach określonych w regulaminie 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie 

danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 

osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i odbiór nagrody. 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu 

przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzega 

sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

 

 

http://www.muzeum.com.pl/

