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REGULAMIN KONKURSU 

„Piękno pracowitego życia – dzieje i dokonania rodziny 

Lutosławskich” 
  

 

Cel ogólny Konkursu  

Kształtowanie polskiej świadomości historycznej i kulturowej uczniów szkół podstawowych 

poprzez przedstawienie wiedzy o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z dziejami 

Polski i łączących się z historią Mazowsza i Podlasia  

 
1. ORGANIZATORZY: Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie i Szkoła Podstawowa  

w Drozdowie 

 

2. CELE  SZCZEGÓŁOWE: Utrwalenie i pogłębienie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży oraz 

różnorodnych form jej ekspresji na temat działalności patriotycznej, gospodarczej i kulturalnej 

rodu Lutosławskich z Drozdowa. Docenienie wpływu tej rodziny na kształtowanie lokalnej 

kultury i dziedzictwa kulturowego. Przygotowanie prac konkursowych z przeznaczeniem na 

wystawę pokonkursową w siedzibie organizatora z użyciem różnorodnych form wyrazu dla 

ukazania bogactwa wartości historycznych. 
3. UCZESTNICY KONKURSU: Uczniowie klas I–VIII szkół podstawowych 

 

4. TERMINARZ KONKURSU: 

a. Do 17 marca 2023 – zgłoszenia przez szkoły udziału w konkursie (zobacz punkt 6.b) 

b. Do 14 kwietnia 2023 – przygotowanie prac konkursowych na terenie szkół przez uczestników         

i dostarczenie do Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie. 

c. Do 21 kwietnia 2023 – finał konkursu. 

d. 2 czerwca 2023  – udział uczestników konkursu w otwarciu wystawy pokonkursowej. 

 

5. NAGRODY:  

a. Konkurs ma tylko etap szkolny. Szkolnymi laureatami konkursu są uczniowie z klas I–III              

w kategorii „a” i „c” oraz IV–VIII we wszystkich kategoriach konkursu. 

b. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.  

 

6. ZASADY UDZIAŁU:  

a. Szkoła zgłasza we właściwym terminie udział w konkursie. 

b. Po otrzymaniu przez szkoły Regulaminu korespondencja w/s konkursu odbywać się będzie 

wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: m.rydzewski@muzeum-drozdowo.pl. 

c. Lista laureatów oraz ich opiekunów zostanie rozesłana drogą mailową na adresy korespondencyjne 

szkół. Potwierdzenie terminu uroczystego podsumowania konkursu, podczas którego zostaną 

wręczone dyplomy i nagrody, opublikujemy na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-

drozdowo.pl. 
 

7. ORGANIZATORZY nie zapewniają ubezpieczenia dla uczestników. Szkoły organizują transport do 

Muzeum we własnym zakresie.  

 

mailto:m.rydzewski@muzeum-drozdowo.pl
http://www.muzeum-drozdowo.pl/
http://www.muzeum-drozdowo.pl/
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8. ZGŁOSZENIE SZKOŁY do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu. 

 

9. ZAKRES MERYTORYCZNY Konkursu bazować będzie na stronie internetowej Muzeum – 

www.muzeum-drozdowo.pl, gdzie przedstawiono historię rodu Lutosławskich i Drozdowa.   

W szczególności dotyczyć będzie następującej tematyki: 

- drozdowskie zabytki 

- wybitne postacie i ich dzieło 

- tradycje hafciarskie 

- tradycje harcerskie 

- przedsiębiorczość gospodarcza Lutosławskich 

- życie w drozdowskim dworze (tradycje, obrzędy, obyczaje, codzienne zajęcia) 

- pomoc niesiona przez Lutosławskich    

- Wacława Lignowska, jej wychowanki i wychowankowie 

- pamięć o Marii Niklewicz  

- dawne drozdowskie szkolnictwo (powstanie szkoły w Drozdowie), straż ogniowa, życie parafii, 

kółko rolnicze i inne stowarzyszenia 
   
 

10. KATEGORIE KONKURSOWE 

a. Prace plastyczne: rysunek, akwarela, wyklejanka, wycinanka, kolaż, makieta itp. spełniające 

wymogi zakresu rzeczowego konkursu. 

b. Samodzielna praca pisemna poświęcona dziejom Drozdowa i rodziny Lutosławskich. Mogą być 

to: wywiad, wspomnienia, opowiadanie, list, kartka z pamiętnika, przepis kulinarny. Prócz formy 

ocenie podlegać będzie wiedza historyczna. 

c. Artefakty – wytwory kulturowe tj. zdjęcia, bibeloty, obrazy, rysunki, tkaniny, rękodzieło, 

elementy wystroju i wyposażenia domowego oraz gospodarstwa i przemysłu – etykiety, pieczęcie, 

rachunki, umowy, książki, poszyty, karty akt itp. Wszelkie materiały dokumentujące historyczną 

przeszłość Drozdowa i jego mieszkańców powinny zawierać opis wyjaśniający ich historię oraz 

charakterystyczne elementy składowe.   

 

11. Dostarczone prace zostaną wykorzystane do wystawy pokonkursowej przez Muzeum Przyrody 

– Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz Szkołę Podstawową w Drozdowie.  

12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy zgodnej z Regulaminem wraz          

z podpisaną kartą zgłoszenia – w przypadku osób niepełnoletnich – przez rodziców lub prawnych 

opiekunów – załącznik nr 1. 

13. Prace konkursowe będzie można odebrać w terminie od października do końca bieżącego 

roku. Po tym czasie prace konkursowe pozostające w siedzibie organizatora przejdą na jego 

własność.  

14. Dostarczenie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oznacza bezwarunkową akceptację 

Regulaminu Konkursu.  
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

http://www.muzeum-drozdowo.pl/
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Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), 
uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 
38,  18-421 Piątnica kontakt tel. 86 219 20 81, e-mail: muzeumdrozdowo@muzeum-drozdowo.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez email 
iod@muzeum-drozdowo.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie 
wykorzystanie wizerunku przez administratora w celu  organizacji i promocji „Konkursu Piękno pracowitego 
życia – dzieje i dokonania rodziny Lutosławskich”, a w szczególności:.  

a. Sporządzenia listy uczestników, 
b. relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych, 
c. publikowania zdjęć na stronach internetowych, 
d. Publikacji powstałych prac, 

4. Podane dane Administrator będzie przechowywał  do końca trwania i rozliczenia Konkursu w zakresie 
przechowywania dokumentacji związanej z udziałem w konkursie, w oparciu o udzieloną zgodę będą 
przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:  
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania/poprawienia, art. 15 16 RODO 

b. prawo żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, 

c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, 

d. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, na podstawie art. 21 RODO, 
e. prawo do przenoszenia powierzonych danych, na podstawie art. 20 RODO, 
f. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie w formie w jakiej została wyrażona co w 

konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych  

g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,  

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Szkoła Podstawowa w Drozdowie oraz organy publiczne 
i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów obowiązującego 
prawa  

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału  w 
wyżej wymienionym konkursie. 

mailto:muzeumdrozdowo@muzeum-drozdowo.pl
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Załącznik nr 1 Do Regulaminu konkursu  
„Piękno pracowitego życia – dzieje i dokonania rodziny Lutosławskich” 

 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE „Piękno pracowitego życia – dzieje i dokonania rodziny 

Lutosławskich 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
(Imię i nazwisko uczestnika wiek i klasa, do której uczęszcza )  

………………………………………………………………………………………………………………………  
(Imię i nazwisko nauczyciel/opiekuna artystycznego zgłaszającego pracę)  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa i adres szkoły zgłaszającej pracę) 

Rodzice /opiekunowie prawni uczestnika konkursu 
Oświadczam że: 

1.  Zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego „Piękno pracowitego życia – dzieje i dokonania 

rodziny Lutosławskich” organizowanego przez Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie            

i Szkoła Podstawowa  w Drozdowie i akceptuję jego zapisy. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w powyższym konkursie  

3. Jestem rodzicem / opiekunem prawnym mojego dziecka/podopiecznego*, które jest autorem pracy 

nadesłanej na konkurs „Piękno pracowitego życia – dzieje i dokonania rodziny Lutosławskich” i dysponuję 

prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) do 

materiału zamieszczonego w niniejszej pracy oraz przenoszę nieodpłatnie prawa autorskie na organizatora 

zgodnie z Regulaminem konkursu. 

4. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, dot. przetwarzania danych niniejszego regulaminu, i 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z nią. 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac przez Organizatora 

 

……………………………………………..…………………………………………. 
Data czytelny i podpis rodzica /opiekuna prawnego uczestnika  

Nauczyciel 

Oświadczam że: 
1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Piękno pracowitego życia – dzieje i dokonania rodziny 

Lutosławskich”” organizowanego przez Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie i Szkołę 

Podstawowa  w Drozdowie i akceptuję jego zapisy. 

2. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości moich danych osobowych  umieszczanie zdjęć 

zawierających wizerunek zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej, oraz    

w prasie, przez Organizatora w celu informacji i promocji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona 

czasowo ani terytorialnie 

3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, dot. przetwarzania danych niniejszego regulaminu,            

i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z nią. 

 

………………………………………………………..…………………………………………. 
podpis nauczyciela/opiekuna artystycznego  


