
Regulamin konkursu plastycznego 

i wystawy z okazji 30-lecia Polskiego 

Stowarzyszenia Miłośników Kolei 

„Parowozownia Skierniewice oczami 

dzieci i młodzieży”. 

I. Organizator 

1. Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa – 

Organizacja Pożytku Publicznego 

II. Miejsce 

1. Zabytkowa Parowozownia Skierniewice, ul. Łowicka 1 

III. Cel imprezy 

1. Celem konkursu plastycznego jest wzbudzenia zainteresowania dzieci i młodzieży 

zabytkami kolejnictwa oraz sztuką plastyczną. 

2. Konkurs adresowany jest dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli 

oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

3. Uprzednio zgłoszeni przez opiekunów grupowo uczniowie - uczestnicy konkursu będą 

mieli możliwość pod opieką członków i wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia 

Miłośników Kolei poznać tajniki Parowozowni Skierniewice w trakcie Specjalnego 

Dnia Otwartego dla Szkół w dn. 15 września 2017 r. Rezerwacji terminu można 

dokonać pod nr tel. 730 181 323. 

4. Wystawa pokonkursowa da możliwość publicznego prezentowania najlepszych prac 

przez cały obecny i przyszły sezon turystyczny w Parowozowni i wyróżnienia ich 

Autorów. 

IV. Terminy i organizacja 

1. Konkurs  rozpocznie się 9 września 2017 r. o godz. 10.00. 

2. Konkurs jest dostępny w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła 

podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.  

3. Organizator nie zapewnia sprzętu plastycznego. 
4. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 25 września 2017 r.: drogą pocztową 

na adres Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

lub przesłać e-mailem (wielkość pliku do 10 MB) na adres zarzad@psmk.org.pl 

lub osobiście po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. 730 181 323. 

Decyduje data dostarczenia prac do siedziby lub przedstawiciela Polskiego 

Stowarzyszenia Miłośników Kolei.  

5. Jury złożone z przedstawicieli organizatora dokona wyboru najciekawszych prac, 

które zostaną następnie zostaną zaprezentowane na wystawie poplenerowej, która 

będzie otwarta  7 października 2017 r. o godz. 14.00 w Hali Maszyn Parowozowni 
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Skierniewice. Autorzy najlepszych prac zostaną w czasie wernisażu wystawy 

wyróżnieni nagrodami rzeczowymi. 

6. Jury konkursowe zastrzega sobie prawo dokooptowania do swego składu osób spoza 

Stowarzyszenia, np. artystów-plastyków. 

7. Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w Parowozowni do końca sezonu 

turystycznego 2017 r. (do 25 listopada 2017 r.) i będzie dostępna we wszystkie Dni 

Otwarte oraz podczas innych imprez, zgodnie z kalendarium opublikowanym 

na stronie internetowej www.psmk.org.pl Planowana jest jej ekspozycja także 

w sezonie 2018 r. 

8. Najciekawsze prace będą też w sposób ciągły dostępne (w formie miniatur) 

w specjalnej galerii na stronie internetowej PSMK. 

9. Prace eksponowane na wystawie przechodzą na własność Organizatora 

przy zachowaniu autorskich praw osobistych ich twórców. 

V. Warunki techniczne i prawne 

1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć prace Organizatorowi osobiście 

lub za pośrednictwem szkoły lub też opiekunów w postaci oryginalnej bądź też 

elektronicznej. Prace powinny być w sposób trwały opatrzone godłem Autora (godło 

powinno stanowić część nazwy pliku). Wraz z pracami należy dostarczyć zamkniętą 

kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą imię i nazwisko, adres pocztowy 

do korespondencji, ew. e-mail i telefon Autora. 

2. Prace zakwalifikowane przez Jury do wystawy poplenerowej oraz autorskie prawa 

majątkowe do nich przechodzą na własność Organizatora, przy zachowaniu autorskich 

praw osobistych ich twórców. Organizator zastrzega sobie prawo do ich 

nieograniczonej czasowo ekspozycji w formie wystaw (również poza terenem 

Parowozowni Skierniewice) oraz do publikacji na stronie www.psmk.org.pl 

i w wydawnictwach PSMK, za podaniem imienia i nazwiska twórcy, 

bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Autora. 

3. Dostarczenie prac plastycznych do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszych warunków wykorzystania prac. 

VI. Osoby do kontaktu 

1. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących pleneru i wystawy udzielają:  

1. Wiceprezes Zarządu Głównego PSMK – Judyta Kurowska-Ciechańska, 

tel. 697 858 781, 

2. Wiceprezes Zarządu Głównego PSMK – Sławomir Sidor, tel. 730 181 323. 
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