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Na podstawie uchwały  
Nr 50/2364/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.  

i Nr 19/825/20 z 20 maja 20 20 r.  

 
REGULAMIN KONKURSU 

MUSEJON  - KUJAWSKO-POMORSKIE MUZEALNE WYDARZENIE ROKU 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu MUSEJON - Kujawsko-Pomorskie 

Muzealne Wydarzenie Roku, zwanego dalej „Konkursem”, wyłonienia laureatów oraz określa 
sposób powołania i działania Jury Konkursowego przyznającego nagrody i wyróżnienia.  

2. Konkurs organizowany jest corocznie i ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny. 
 

§ 2. Cel konkursu 
Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez muzea 
lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa zlokalizowane na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja działalności muzealnej i jej znaczenia dla 
budowy tożsamości lokalnej i regionalnej.  

 
§ 3. Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy z Kujawsko-
Pomorskim Oddziałem Stowarzyszenia Muzealników Polskich. 

2. Nadzór organizacyjny nad konkursem w imieniu Województwa sprawuje dyrektor 
Departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

3. Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich uczestniczy w pracach Jury 
Konkursu celem wyłonienia laureatów konkursu oraz w działaniach na rzecz promocji 
Konkursu. 

 
§ 4. Nagrody 

1. W każdej kategorii konkursowej może być przyznana jedna nagroda i dwa wyróżnienia. 
Nagrodę stanowi statuetka MUSEJON autorstwa toruńskiego artysty Sebastiana 
Mikołajczaka. Wyróżnienia będą przyznawane w formie okolicznościowych dyplomów.  

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są decyzją Jury Konkursowego. 
 

§ 5. Kategorie konkursowe  
Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty w trzech kategoriach:  

1) Wystawa (ekspozycje czasowe, stałe, prezentowane zarówno w obiektach muzealnych, 
jak i w przestrzeni publicznej); 

2) Działalność naukowa i wydawnicza (wydawnictwa, w tym e-booki i audiobooki, 
posiadające nr ISBN oraz konferencje oraz zakończone projekty badawcze); 

3) Edukacja i Regionalizm (działania o charakterze edukacyjnym, których celem jest praca 
 na rzecz społeczności, podnosząca jej kompetencje w zakresie historii, sztuki oraz szeroko 
rozumianej kultury, a także działania promujące i popularyzujące dziedzictwo regionu 
kujawsko-pomorskiego). 
 

§ 6.  Nagroda honorowa 
1. Jury Konkursowe ma prawo honorowo wyróżnić statuetką MUSEJON za całokształt 

działalności muzeum lub osobę szczególnie zasłużoną dla działań muzealnych.  
2. Nagroda honorowa przyznawana jest na wniosek własny Jury Konkursowego, Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Organizatora muzeum oraz wnioskodawców 
określonych § 7.   
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3. Decyzja o przyznaniu honorowej statuetki MUSEJON podejmowana jest zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym Jury Konkursowego.     

 
§ 7. Wnioskodawcy 
Wnioskodawcami projektów konkursowych mogą być zlokalizowane na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. lub inne podmioty 
prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa zarówno posiadające osobowość prawną, 
jak i nieposiadające osobowości prawnej – realizatorzy projektów, o których mowa § 5.  
 
§ 8. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Do udziału w konkursie mogą być zgłoszone projekty: 
1) w kategoriach „Wystawa”, „Działalność naukowa i wydawnicza” zrealizowane w roku 

poprzedzającym przyznanie nagród; 
2) w kategorii „Edukacja i Regionalizm” zrealizowane całkowicie lub zrealizowane 

w stopniu umożliwiającym ocenę projektu, w roku poprzedzającym przyznanie 
nagród.  

2. W pierwszej edycji konkursu dopuszcza się również projekty, o których mowa ust.1 z dwóch 
ostatnich lat poprzedzających przyznanie nagród. 

3. Na daną edycję konkursu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia nie więcej niż trzech 
wniosków niezależnie od wybranej kategorii.  

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie dokumentacji zgłoszeniowej, na którą 
składają się: 

1) karta zgłoszeniowa w wersji papierowej, stanowiąca załącznik do niniejszego 
regulaminu; 

2) prezentacja w formie cyfrowej (pdf), przedstawiająca w możliwie najpełniejszy sposób 
projekt do 30 slajdów, na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD, pendrive), a w 
przypadku zgłaszania do konkursu wydawnictwa należy zamiast prezentacji złożyć 
publikację. 

5. Niedopuszczalne jest dokonywanie podziału danego projektu na części i zgłaszanie ich 
w różnych kategoriach konkursowych. 

6. Wnioskodawca, o których mowa § 7 zgłaszający dany projekt oświadcza, że dysponuje 
wszelkimi prawami do złożonej do konkursu prezentacji (treści, zdjęć) a w razie wystąpienia 
roszczeń podmiotów trzecich ponosi za nie odpowiedzialność. 

 
§ 9. Termin i wymagania formalne 

1. Dokumentację zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego (liczy się 
data wpływu) każdego roku, w którym odbywa się dana edycja konkursu, na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń  
z dopiskiem: Konkurs MUSEJON  

2. Złożenie dokumentacji zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
niniejszego Regulaminu.   

3. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia złożone w terminie, o których mowa w ust.1, przez 
uprawnionych wnioskodawców, o których mowa § 7, na kartach zgłoszeniowych stanowiących 
załącznik do niniejszego regulaminu, podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli (należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania 
oświadczeń woli).  

4. Oceny formalnej dokonuje Departament właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskodawca ma 
możliwość poprawienia błędów i uzupełnienia braków w terminie pięciu dni roboczych od dnia 
otrzymania informacji z Departamentu dokonującego oceny formalnej. Nieuzupełniony 
w terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.  

5. Zgłoszenia konkursowe zatwierdzone formalnie zostaną przekazane Jury Konkursowego. 
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§ 10. Skład i zasady pracy Jury Konkursowego  
1. Ocena merytoryczna zgłoszeń konkursowych będzie dokonywana przez Jury Konkursowe, 

które może liczyć do 6 osób. 
2. Skład osobowy Jury Konkursowego jest jawny i będzie powoływany każdorazowo przez 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   
3. W skład Jury Konkursowego wchodzić będzie: 

1) dwóch przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym dyrektor 
Departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2) dwóch przedstawicieli Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich,  

3) dwóch przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.  
4. Pierwsze posiedzenie Jury konkursowego będzie zwoływane na wniosek dyrektora 

Departamentu właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

5. Pracami Jury Konkursowego kieruje przewodniczący wybierany spośród członków Jury 
Konkursowego zwykłą większością głosów.  

6. Dla ważności obrad Jury Konkursowego wymagane jest kworum 2/3 członków powołanych 
w jego skład.  

7. Przed przystąpieniem do oceny członkowie Jury Konkursowego podpisują oświadczenia 
o bezstronności, a przypadku oświadczenia członka Jury o konflikcie interesów wstrzymuje 
on się od oceny danego projektu.  

8. Jury Konkursowe, kierując się celami konkursu będzie dokonywało oceny zgłoszonych do 
konkursu projektów biorąc pod uwagę kryteria odpowiadające rodzajowi projektu takie jak: 
walory edukacyjne, estetyczne, naukowe, edytorskie, promocyjne, skala oddziaływania 
i znaczenie dla społeczności lokalnej i regionalnej, oryginalność projektu, zaangażowanie 
partnerów i różnych środowisk.  

9. Szczegółowy tryb pracy Jury Konkursowego i zasady oceny projektów zostaną określone 
w przyjętym przez Jury Konkursowym regulaminie.    

10. Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać nagród czy wyróżnień w danej kategorii.  
11. Z obrad Jury Konkursowego zostanie sporządzony protokół wraz z uzasadnieniem wyborów 

danych projektów do nagrody i wyróżnień. 
12. Za obsługę protokolarną oraz organizacyjną posiedzeń Jury Konkursowego odpowiada 

Departament właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

13. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, należy do Jury 
konkursowego.  
 

  § 11. Rozstrzygnięcie konkursu 
1. Ogłoszenie wyników następuje w terminie do 30  września danego roku, w którym odbywa 

się edycja konkursu. 
2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl i na kanałach 

komunikacyjnych Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich 
3. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystej gali.   

 
 
§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Nadesłane zgłoszenia pozostają w archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego przez okres 3 lat od zakończenia danej edycji Konkursu. Po upływie 
tego okresu dokumentacja zgłoszeń może ulec wybrakowaniu zgodnie z procedurą 
archiwalną przewidzianą prawem. 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
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2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub 
całości zgłoszonej do konkursu prezentacji lub jej opublikowania w dowolnej formie w celu 
promowania Konkursu oraz promocji działalności muzealnej i jej znaczenia dla budowy 
tożsamości lokalnej i regionalnej.  

3. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu 
konkursu lub jego odwołania, pod warunkiem podania tej wiadomości do informacji 
publicznej na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl i na kanałach komunikacyjnych Oddziału 
Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
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Załącznik   
do Regulaminu Konkursu MUSEJON  
Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku  

 
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

DO KONKURSU MUSEJON – KUJAWSKO-POMORSKIE WYDARZENIE ROKU 

 

I. Dane dotyczące zgłaszanego projektu  

 

 

1. Kategoria Konkursowa    
 
 
 

2.  Tytuł projektu   
 

 

3.  Termin realizacji projektu  
 
 

 

4.  Miejsce realizacji 
projektu  
 

 

5.  Określenie grup 
odbiorców  
 
 

 

6.  Syntetyczny opis 
projektu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Dołączone załączniki  
 

 

1. Prezentacja do 30 slajdów / Publikacja  
2. …………………………… 
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II. Dane Wnioskodawcy  
 

1. Nazwa Wnioskodawcy   
 

2.  Adres Wnioskodawcy  
(ulica, kod i miejscowość, 
 telefon, e-mail) 
 

 
 
 
 

3.  Status prawny  
 
 

 
 
 
 

4.  Imię i nazwisko  
 osób uprawnionych do 

składania oświadczeń 
woli 
(dyrektor instytucji, 
przedstawiciele Zarządu  
stowarzyszenia, fundacji  
właściciel, zarządca) * 
  
 

 

5.  Osoba do kontaktu  
(imię i nazwisko, telefon,  
e-mail)  
 
 
 

 

 
* należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oświadczeń woli   

 
1. Oświadczam, że wyrażano zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu 

prowadzenia procedury konkursowej. 

 

2. Oświadczam, że zapoznano się z Regulaminem Konkursu MUSEJON – Kujawsko-Pomorskie Muzealne 

Wydarzenie Roku i się go akceptuje.  

 

3. Wyraża się zgodę do bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości zgłoszonej do konkursu prezentacji lub jej 

opublikowania w dowolnej formie w celu promowania konkursu oraz promocji działalności muzealnej i jej 

znaczenia dla budowy tożsamości lokalnej i regionalnej na stronach internetowych Organizatora konkursu 

oraz przygotowanych przez niego publikacjach i prezentacjach.    

 

 

 
-----------------------                                                                   ------------------- 

miejscowość i data                                                                    czytelny podpis                                                                                                                                                                 

 
 
 

 

 

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą 
Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
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Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego 

2) Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną; 

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na 

podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych;  

5) Podawane dane będą przechowywane w Urzędzie przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.); 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do 

ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia 

tych danych; 

7) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była 

konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną 

usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji; 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Urzędu wobec 

Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;  

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11) Urząd nie zamierza przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@kujawsko-pomorskie.pl

