
KONKURS „RYSUJ Z OGIŃSKIM” 
 

Szkoła Muzyczna I stopnia im. M.K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim gorąco 
zaprasza wszystkich - bez względu na wiek - do udziału w konkursie plastyczno-muzycznym pt. 
„Rysuj z Ogińskim”.  
Zachęcamy do tworzenia ilustracji przy dźwiękach muzyki. Każdego dnia trwania konkursu 
Szkoła będzie udostępniać jeden wybrany przez siebie utwór na Facebooku Szkoły, lub również 
na stronie internetowej Szkoły. Skojarzenia wywołane słuchaniem utworu wystarczy przelać na 
papier. 
Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu. 
Szczegółowych informacji o Konkursie udziela także Sekretariat Szkoły. 
 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-MUZYCZNEGO 
pt. „RYSUJ Z OGIŃSKIM” 

 
Organizator Konkursu: 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. M.K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim 
 
Temat Konkursu: „Rysuj z Ogińskim” 
Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej, inspirowanej wysłuchanym utworem 
muzycznym, prezentowanym danego dnia w trakcie trwania Konkursu na Facebooku Szkoły, lub 
również na stronie internetowej Szkoły. 
 
Założenia Konkursu: 
Edukacja muzyczna, zachęcanie osób w każdym wieku do aktywności twórczej oraz odkrywanie 
talentów, dzielenie się pasją i rozwijanie kreatywnościpoprzez poszukiwanie różnorodnych form 
interpretacyjnych inspirowanych muzyką. 
Konkurs nie przewiduje ograniczeń wiekowych. 
 
Wytyczne i wskazówki dotyczące prac konkursowych: 
Każdy z uczestników przygotowuje dowolną ilość prac plastycznych. 
Format i technika pracy również są dowolne: np. malarstwo, rysunek, grafika, rękodzieło. 
 
Terminarz konkursu: 
Konkurs orgaznizowany jest w dniach 18.05.-24.05.2020 r. 
Prace konkursowe lub ich wyraźne zdjęcie albo skan należy nadsyłać od dnia 18 maja do dnia 
24 maja 2020 r. na adres: 

Szkoła Muzyczna I stopnia im. M.K. Księcia Ogińskiego wSokołowie Podlaskim 
ul. Repkowska 3, 08-300 Sokołów Podlaski 
z dopiskiem: Konkurs„Rysuj z Ogińskim” 

lub adres e-mail: 
rysujzoginskimt@szkolaoginskiego.pl 

 
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 maja 2020 r. 
 
Zasady udziału w Konkursie: 
Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest przesłanie wraz z pracą konkursową podpisanego 
oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych osobowychuczestnika konkursu „Rysuj z Ogińskim” 
(w przypadku prac wysyłanych mailem wystarczy wysłać skan podpisanego dokumentu) oraz 
konieczne jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Oba dokumenty dostępne są do pobrania 
poniżej. W zgłoszeniu należy podać również wiek uczestnika. 



Najciekawsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane na Facebooku Szkoły w 
postaci wystawy internetowej lub też w specjalnej galerii na stronie internetowej Szkoły 
oraz. Jury, w skład którego wchodzą wybrani nauczyciele Szkoły, weźmie pod uwagę 
kreatywność, oryginalność oraz pomysłowość wykonania pracy. 
 

UWAGA: 
Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 
zgłoszonej pracy konkursowej wraz danymi osobowymi uczestnika, tj.: imienia, nazwiska i wieku 
uczestnika. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
Prawo do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy konkursowej oznacza udzielenie 
Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji do korzystania z 
pracy konkursowej (stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych) na następujących, tzw. polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera) utworu 
dowolna techniką; 

b) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

c) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz na Facebooku Organizatora 
w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

 


