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Muzeum  Regionalne  w  Kutnie  serdecznie  zaprasza  uczniów  powiatowych  szkół 
podstawowych klas IV – VI do wzięcia udziału w konkursie plastycznym – „Powstanie 
styczniowe – chwała bohaterom”. 

KONKURS PLASTYCZNY 
„POWSTANIE STYCZNIOWE – CHWAŁA BOHATEROM”

Organizator: Muzeum Regionalne  w  Kutnie  w  ramach  „Spotkań  z  historią. 
Powstanie styczniowe”

Cele konkursu:

• Upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

• Popularyzacja treści zrywu narodowego za pośrednictwem wypowiedzi plastycznej 
w postaci pocztówki, plakatu lub znaczka we wszystkich rodzajach i technikach 
zarówno malarskich, jak i graficznych.

• Poszerzenie wiedzy na temat powstania styczniowego wśród młodzieży szkolnej.

Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą brać udział uczniowie powiatowych szkół podstawowych 

klas IV – VI.

• Uczniowie nadsyłają indywidualnie lub poprzez szkołę swoje prace .

• Pocztówki  powinny  być  wykonane  w formacie  A4,  plakat  w formacie  nie 
przekraczającym 50cm x 70cm, zaś znaczki w formacie nie przekraczającym 
wymiarów A5.

• Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

• Prace  muszą  zawierać  metryczkę  z  danymi  personalnymi  (imię,  nazwisko 
ucznia,  nazwę  i  numer  szkoły,  klasę,  imię  i  nazwisko  opiekuna  wraz 

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie  
w ramach programu Patriotyzm Jutra



Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 20,  tel. 24 254 79 64, tel./fax 24 254 95 10

z  telefonem)  oraz  tytuł  pracy  z  określeniem  wybranej  formy  (pocztówka, 
plakat lub znaczek).

• Prace nadesłane na konkurs stanowią własność Organizatora.

• Autorzy  wyrażają  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  nadesłanych  prac 
w wydawnictwach Muzeum Regionalnego w Kutnie. 

• Prace  należy  nadesłać  do  dnia  18  października  2013r.  (poniedziałek) 
na adres muzeum: Pl. Marsz. Piłsudskiego 20, 99 – 300 Kutno (decyduje 
data dostarczenia przesyłki do MRK) lub dostarczyć osobiście do siedziby 
Muzeum.

Ocena prac:

• Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora.

1. W ocenie komisja konkursowa będzie brała pod uwagę estetykę, pomysł i samodzielność 
wykonania prac oraz oryginalność przedstawienia tematu.

2. Laureaci  zostaną  powiadomieni  o  wynikach  konkursu  poprzez  protokół  przesłany 
do szkoły i zamieszczony na stronie internetowej muzeum.

3. Nagrody, wyróżnienia i dyplomy zostaną rozdane 7 listopada 2013r. (czwartek) w salach 
Ratusza o godz. 10:00

Szczegółowych informacji  w sprawie  konkursu udziela  Emilia  Tarka – dział  oświatowy 
Muzeum Regionalnego w Kutnie tel. (24) 254 79 64 lub 691 735 638

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie  
w ramach programu Patriotyzm Jutra


