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Regulamin wystawy „Całkiem nowy wujek.  
Malarstwo Piotra Naliwajki” 

I Informacje ogólne 

1. Ogólne zasady zwiedzania ekspozycji „Całkiem nowy wujek. Malarstwo Piotra 
Naliwajki” (zwanej w dalszej części „Ekspozycją”) w Muzeum Hutnictwa  
w Chorzowie, Oddziale Historii Miasta i Regionu, ul. Powstańców 25, 41-500 
Chorzów (zwanym w dalszej części „Muzeum”) określa regulamin Muzeum 
(załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2021 Dyrektora Muzeum Hutnictwa  
w Chorzowie z dnia 16.11.2021 r.) z wyłączeniem punktu II.7.  

II Zasady zwiedzania Ekspozycji 

1. Przed wejściem na Ekspozycję zwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się 
z Regulaminem Ekspozycji. 

2. Zwiedzający wraz z zakupionym biletem wejścia na Ekspozycję otrzymuje jeden 
komplet pocztówek składający się z pięciu pocztówek i jednej karty pracy, który 
może wykorzystać w Konkursie nr 1. 

3. Na terenie Ekspozycji zabrania się utrwalania wizerunków eksponowanych 
Obiektów za pomocą cyfrowych i analogowych mediów fotograficznych oraz 
filmowych (w tym z wykorzystaniem telefonów komórkowych). 

4. Wejście na teren Ekspozycji i/lub wykupienie biletu na Ekspozycję wiąże się 
automatycznie  
z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu i koniecznością stosowania się do 
zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie. 

III Regulamin Konkursu nr 1 

1. Organizatorem Konkursu nr 1 jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. 

2. Czas trwania Konkursu wyznacza czas trwania Ekspozycji. 

3. Zwiedzający na przestrzeni Ekspozycji może wziąć udział w grze wykorzystującej 
komplety pocztówek. 

4. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona do ilości kompletu pocztówek 
posiadanych przez organizatora. 

5. Zadaniem zwiedzającego jest dopasowanie pocztówek do obrazu znajdującego 
się na wystawie. 

6. Każda z pocztówek wchodząca w skład kompletu przedstawia czarno-białą 
fotografię detalu znajdującego się na eksponowanych obrazach. 

7. Każda pocztówka oraz obraz jest numerowany. 

8. Po dopasowaniu odpowiednich numerów obrazów do pocztówek należy wpisać 
je w odpowiednim miejscu na karcie pracy, wypełnić pozostałe informacje na 
odwrocie (w tym datę i konkretną godzinę uzupełniania karty), oderwać kartę 
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z odpowiedziami. Następnie kartę z odpowiedziami umieścić w kopercie,  
a kopertę dostarczyć we wskazane miejsce na Ekspozycji. 

9. Zwycięzcę konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w pkt V niniejszego 
regulaminu wyłoni Komisja Konkursowa złożona z pracowników organizatora. 

10. Nagroda za wygraną jest praca na papierze autorstwa Piotra Naliwajki. 

11. Udział w konkursie możliwy jest po zapoznaniu się i podpisaniu przez 
zwiedzającego Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych dla osoby kontaktowej (punkt nr VI) niniejszego regulaminu). 

IV Regulamin konkursu nr 2 

1. Organizatorem Konkursu nr 2 jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. 

2. Czas trwania Konkursu wyznacza czas trwania Ekspozycji. 

3. Zwiedzający Ekspozycję może wziąć udział w konkursie polegającym na 
stworzeniu relacji/recenzji Ekspozycji. 

4. Relacje/recenzje mogą posiadać formę tekstową, rysunkową, malarską, 
dźwiękową i inne nie naruszające Regulaminu.  

5. W procesie tworzenia oraz końcowym efekcie relacji/recenzji zabrania się 
utrwalania wizerunków eksponowanych Obiektów za pomocą cyfrowych  
i analogowych mediów fotograficznych oraz filmowych (w tym telefonów 
komórkowych). 

6. Biorący udział w konkursie  autorzy relacji/recenzji dostarczają swoje prace  
w wyznaczone miejsce Ekspozycji. Przed ich przekazaniem muszą one zostać 
umieszczone w kopercie.  

7. Zwycięzcę konkursu zgodnie z zasadami określonymi w pkt V niniejszego 
regulaminu wyłoni Komisja Konkursowa złożona z pracowników organizatora. 

8. Nagroda za wygraną jest praca na papierze autorstwa Piotra Naliwajki. 

9. Udział w konkursie możliwy jest po zapoznaniu się i podpisaniu przez 
zwiedzającego Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych dla osoby kontaktowej (punkt VI niniejszego regulaminu). 

V Regulamin Komisji konkursowej 

1. Komisja Konkursowa składa się z wyznaczonych przez Dyrektora pracowników 
Muzeum. 

2. Do zadań Komisji należy ocena odpowiedzi oraz prac uczestników Konkursów nr 
1 i 2. 

3. Wyznaczony członek Komisji odbiera z wyznaczonego miejsca ekspozycji 
koperty w których znajdują się karty z odpowiedziami i pracami uczestników 
Konkursu. 

4. Członkowie Komisji sprawdzają prawidłowość wypełnienia przekazanych 
odpowiedzi i prac. Komisja zastrzega sobie prawo do wycofania z Konkursu prac, 
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które nie spełniają określonych w Regulaminie wymogów (kompletności 
podanych danych kontaktowych). 

5. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu nr 1 kart Komisja wybiera te 
z wszystkimi poprawnie uzupełnionymi odpowiedziami. Następnie wyłania 
zwycięzcę w oparciu o datę i godzinę uzupełnienia karty. Zwycięzcą konkursu 
zostaje uczestnik, który jako 155 (słownie: sto pięćdziesiąty piąty ) lub  
w przypadku mniejszej liczby dostarczonych kart – ostatni, w okresie trwania 
ekspozycji w pełni poprawnie wykonał znajdujące się w karcie zadania.  

6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu nr 2 osób Komisja w wyniku 
przeprowadzonej między jej członkami dyskusji i konsultacji wybiera 
zwycięzców na podstawie: 

a) zgodności prac z tematyką konkursu 

b) oceny merytorycznej  

c) oryginalności pomysłu i sposobu jego ujęcia 

d) poziomu zaangażowania uczestników w realizację prac 

7. Jeżeli w wyniku dyskusji określonej w powyższym punkcie Komisja nie dojdzie 
do konsensusu, zwycięzcy zostaną wybrani większością głosów jej członków. 

8. Czas na wybór zwycięzców Konkursu przez Komisję ograniczony jest do miesiąca 
po zakończeniu Ekspozycji. 

9. Po podjęciu decyzji Komisja, wyznaczony członek Komisji skontaktuje się ze 
zwycięzcami Konkursów. 

 

 


