
 
 

Regulamin konkursu 
 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
WYDARZENIE MUZEALNE ROKU 

 
 

 § 1 
Cel konkursu 

 
1. Wybór i uhonorowanie autora najlepszego przedsięwzięcia z zakresu działalności 
 muzealnej w województwie zachodniopomorskim. 

  
 

§ 2  
Zasady uczestnictwa w konkursie 

 
1. Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia 
 Muzealników Polskich. 
2. Do konkursu mogą być zgłaszane najlepsze przedsięwzięcia z zakresu wszystkich 
 dziedzin działalności muzealnej, w tym przede wszystkim wystawienniczej, 
 wydawniczej, naukowej, edukacyjnej, konserwatorskiej. 
3. Ocenie podlegają wyłącznie przedsięwzięcia realizowane przez autorów, którzy są 
 pracownikami muzeów lub instytucji prowadzących działalność muzealną na terenie 
 województwa zachodniopomorskiego. 
4. Ocenie podlegają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja zakończyła się w 
 roku edycji konkursu.  
5. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: 
 a) instytucje kultury, 
 b) jednostki samorządu terytorialnego, 
 c) organizacje pozarządowe, 
 d) szkoły i uczelnie wyższe,  
 e) osoby fizyczne 
6. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 
 a) wypełniony formularz zgłoszeniowy według załączonego wzoru stanowiącego 
 załącznik do regulaminu, 
 b) dokumentację prezentującą zgłaszane przedsięwzięcie – scenariusze, książki, 
 katalogi, foldery, informatory, plakaty, informacje prasowe. 
 
 

 § 3 
Warunki zgłoszenia 

 
1. Wnioski na formularzach zgłoszeniowych wraz z dokumentacją należy przesłać 
 pocztą lub dostarczyć do 10 maja 2015 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział 
 Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 70-502 
 Szczecin, Wały Chrobrego 3, (w przypadku przesyłek decyduje data stempla 
 pocztowego) z dopiskiem „Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku”. 
2. Niespełnienie wymogów formalnych powoduje odrzucenie zgłoszenia. 



3. Nadesłane zgłoszenia pozostają w archiwum Stowarzyszenia przez okres roku od 
 zakończenia danej edycji. Wszystkie nie nagrodzone zgłoszenia (z wyjątkiem 
 wchodzących w ich skład katalogów, książek, folderów, które będą włączone do 
 zbiorów Biblioteki Muzeum Narodowego w Szczecinie) ulegną zniszczeniu.  
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.    
 

§ 4 
Nagroda 

 
1. Fundatorem nagrody w wysokości 4000 PLN jest Marszałek Województwa 
 Zachodniopomorskiego.  
2. Nagroda przydzielana jest w oparciu o decyzję 5-osobowej komisji powołanej przez 
 Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich.  
3. Komisję stanowią osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie muzealnictwa 
 i działalności kulturalnej. Skład komisji jest jawny. 
4. Skład komisji może być aktualizowany. Udział w pracach komisji jest honorowy. 
5. Na podstawie zgłoszonych wniosków komisja przyznaje jedną nagrodę finansową. 
6. Nagroda jest indywidualna, a laureatem konkursu zostaje autor nagrodzonego 
 przedsięwzięcia.  
7. Komisja uzasadni pisemnie wybór laureata nagrody. 
 

 
§ 5  

Rozstrzygnięcie konkursu 
 
1. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas wojewódzkich uroczystości związanych z 
 obchodami Międzynarodowego Dnia Muzeów. 
2. O miejscu ogłoszenia wyników i wręczeniu nagrody zdecyduje Zarząd 
 Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. 
3. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości. 


