REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU
„ZABAWKA PRZYJAZNA DZIECKU”
1. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych zabawek polskich
projektantów i twórców ludowych.
2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu mogą być wszystkie rodzaje zabawek oraz gier
(zręcznościowych, planszowych, logicznych), książki, programy multimedialne
dla dzieci.
3. Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w
Kielcach
Sekretariat konkursu znajduje się pod adresem:
Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2, 25-367 Kielce
Strona internetowa: www.muzeumzabawek.eu
4. Uczestnicy konkursu
Do konkursu mogą przystąpić:
- wszyscy chętni pełnoletni a w szczególności: artyści, projektanci lub studia
projektowe (zgłaszający do konkursu unikaty-zabawki wytworzone w jednym
czy kilku egzemplarzach), rzemieślnicy wytwarzający na zamówienie lub w
krótkich seriach(nie w sposób przemysłowy) zabawki artystyczne, pełnoletni
uczniowie i absolwenci szkół plastycznych, studenci kierunków plastycznych
wyższych uczelni (prace dyplomowe, prototypy)
- twórcy ludowi

- projektanci, studia projektowe zabawek wdrożonych do masowej produkcji
(więcej niż 100 egzemplarzy rocznie), zgłoszeni samodzielnie lub przez
producenta.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby
uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu ani członkowie ich
najbliższej rodziny.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie swoich
danych osobowych w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie dla potrzeb
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. nr 133, poz. 833)
5. Warunki uczestnictwa i przyjmowania prac
1) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do 31
października 2018 roku zabawki (-ek) wraz z kartą zgłoszenia (druk dostępny
na stronie internetowej Muzeum www.muzeumzabawek.eu ) na
adres Organizatora:
Muzeum Zabawek i Zabawy pl. Wolności 2 25-367 Kielce z adnotacją na
przesyłce: X Konkurs „Zabawka przyjazna dziecku”
2) każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku prac
szkolnych i studenckich należy podać w karcie zgłoszenia nazwisko opiekuna
pracy, jego tytuł naukowy oraz uczelnię/szkołę i kierunek studiów. Ujawnienie
nazwiska opiekuna w katalogu konkursu wymaga jego pisemnej zgody
3) podpisana karta zgłoszenia oznacza przyjęcie przez autora/autorów
regulaminu konkursu
4) prace otrzymane przez organizatora po terminie lub nie spełniające
warunków określonych przez organizatora nie zostaną dopuszczone do udziału
w konkursie.
6. Jury konkursu w składzie:
 prof. Beata Grynkiewicz-Bylina – Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 Anna Wakulak – Redaktor Naczelna pisma „Rynek Zabawek”
 Krzysztof Kucharczyk - Dyrektor Artystyczny Institute of Design Kielce
 dr Wojciech Wierzbicki - Instytut Sztuk Pięknych UJK Kielce
 Maciej Obara – Dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy
7. Kryteria oceny i kategorie konkursowe
1) Jury konkursu oceni prace pod względem kryteriów:
- oryginalność, niepowtarzalność, inwencja twórcza autora; w przypadku
znanych już zabawek liczymy na przedstawienie nowych rozwiązań,
- wykonanie techniczne i dobór materiałów,
- estetykę zabawki, jej wartość artystyczną,
- funkcjonalność zabawki (cechy zabawowe i dydaktyczne),
- bezpieczeństwo zabawki,
- w przypadku zabawek wykonanych przez twórców ludowych elementy

ludowości, tj. wyraźnej inspiracji stylistycznej lub rozwinięcie znanego wzoru
tradycyjnego.
2) Ustala się następujące kategorie konkursowe:
Zabawki wdrożone do produkcji
Zabawki ludowe
Zabawki artystyczne, prototypy
Jeżeli wśród zgłoszonych prototypów, znajdzie się taki, który zostanie uznany
prze jury za stanowiący potencjalnie gadżet reklamowy miasta Kielce, otrzyma
nagrodę Dyrektora Muzeum – projekt musi być możliwy do wdrożenia do
produkcji.
8. Nagrody
1) Ogólna pula nagród wynosi: 11.000 zł plus nagroda Targów Kielce w postaci
darmowego stoiska na Targach Kids'Time 2019r.
2) Nagroda przyznana zespołowi nie ulega zwielokrotnieniu.
3) Wypłacane kwoty nagród zostaną pomniejszone o ustawowy podatek.
4) W ramach kategorii konkursowej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
innego podziału nagród, w tym do przyznania nagród ex equo. Organizator ma
prawo w szczególności do rezygnacji z przyznania nagrody lub wszystkich
nagród w kategorii. W takim przypadku wartość nagrody nieprzyznanej może
ulec rozdzieleniu na nagrody przyznane.
5) Każda zabawka nagrodzona lub wyróżniona w konkursie otrzymuje prawo
oznaczania wyrobu znakiem – logo konkursu.
6) Zasady używania znaku – logo konkursu określa umowa stanowiąca
załącznik do niniejszego regulaminu.
9. Terminy
31 października 2018– ostateczny termin dostarczenia prac
do 30 listopada 2018 – obrady jury konkursu
do 3 grudnia 2018 – ogłoszenie wyników na stronie internetowej Muzeum
Zabawek i Zabawy
5 grudnia 2018 – wręczenie nagród X edycji konkursu „Zabawka przyjazna
dziecku” na wernisażu wystawy pokonkursowej.
10. Prawa autorskie
1) Autorzy ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich zgłaszających
jakiekolwiek roszczenia związane
z naruszeniem ich praw autorskich do prac nadesłanych na konkurs.
W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi konkursu
proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do prac nadesłanych
na konkurs, zobowiązani będą pokryć zasądzone od Organizatora konkursu
koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe oraz zapłacić
zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.
2) Autorzy i uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na Organizatora konkursu

własność wszystkich prac nadesłanych na konkurs oraz udzielają mu
nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do prac
konkursowych przysługują, do celów ekspozycyjnych i oświatowych Muzeum
Zabawek i Zabawy w Kielcach, w tym na korzystanie w następujących polach
eksploatacji: utrwalania wizerunku utworu i każdą możliwą techniką oraz
publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu
danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego
udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą
sieci multimedialnej, komputerowej i telefonicznej, w tym Internetu.
11. Postanowienia końcowe
1) Organizator wykona fotografie nadesłanych zabawek oraz zastrzega sobie
prawo do publikowania zdjęć oraz informacji o autorach w mediach, katalogu
wystawy i innych materiałach promocyjnych konkursu i Muzeum oraz na
stronie internetowej instytucji.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu po jego
ogłoszeniu. Informacja o zmianie regulaminu konkursu zostanie podana do
publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki opublikowano regulamin.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych
przyczyn oraz do zamknięcia konkursu bez wyłonienia laureatów i przyznania
nagrody w danej kategorii.
4) Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu zostaną zamieszczone na
stronie internetowej organizatora.

Informacji na temat konkursu udziela:
Renata Pronobis tel. 41 343 37 15
konkurs.zabawka@muzeumzabawek.eu

