Załącznik nr 1 do Zarządzenia
D.021.22.2020.SAN z dnia
14.12.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU „ŻYCZENIA POD CHOINKĘ”
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, adres: pl. Wolności 2,
25-367 Kielce, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Kielce pod nr 3/96,
NIP 657-046-17-87
II. Cel konkursu
− kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
− upowszechnianie kultury w zakresie obrzędowości
− aktywizacja społeczności lokalnej
III. Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która przejawia wolę wzięcia
w nim udziału.
2. W przypadku osób niepełnoletnich, udział w konkursie wymaga zgody rodzica lub
opiekuna.
3. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub jako rodzina.
4. Każda osoba indywidualnie i każda rodzina może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
IV. Warunki udziału w konkursie
Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Polubić fanpage Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.
2. Przyjść na dziedziniec Muzeum w okresie od 15 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 r.
w godzinach od godz. 8.00 do 20.00
3. Z sań znajdujących się na dziedzińcu pobrać specjalną tabliczkę i napisać na niej
pisakiem życzenia świąteczne, według własnego pomysłu. Życzenia można ozdobić
rysunkami o tematyce bożonarodzeniowej, szlaczkami itp.
4. Sfotografować siebie wraz z tabliczką z Życzeniami

na tle

znajdujących się

na dziedzińcu sań lub choinki bożonarodzeniowej.
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5. Opublikować wykonane zdjęcie na swoim profilu w mediach społecznościowych
(facebook lub instagram) z #zajrzyjwswieta
6. Wykonane zdjęcie wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz adresem poczty
elektronicznej wysłać do Muzeum na adres: choinka@muzeumzabawek.eu - jak
najszybciej, a nie później niż do 17 stycznia 2021r.
7. Złożyć do urny znajdującej się w bramie oświadczenie o wyrażeniu zgody na
wykorzystanie wizerunku, o przekazaniu praw autorskich do zdjęcia i o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia dostępny jest przy
urnie.
Uwaga: Zdjęcia bez złożonego oświadczenia nie będą traktowane jako zgłoszenie do
konkursu ani oceniane. W oświadczeniu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz adres
poczty elektronicznej (e-mail) z którego zdjęcie zostanie wysłane.
V. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie

konkursu

nastąpi

w

dniu

18

stycznia

2021

r.

Do rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zwycięzców Organizator powoła
trzyosobowe jury. Członkami jury będą pracownicy Organizatora oraz Jolanta
Szymanowska z Instytutu Dizajnu w Kielcach.
2. Jury dokona oceny zgłoszeń pod kątem ich kompletności i zachowania tematyki
zdjęcia.
3. Następnie, jury sporządzi listę zgłoszeń według daty i godziny przesłania kompletnego
zgłoszenia. Pięć osób, które przesłały zgłoszenia jako pierwsze otrzymają nagrody.
4. Pozostałe zgłoszenia będą oceniane pod kątem kreatywności życzeń, poprawności
ortograficznej tekstu, szaty graficznej życzeń, ogólnego wrażenia artystycznego
zdjęcia.
5. Trzy osoby, których zdjęcia zostaną uznane za najlepsze otrzyma nagrody.
6. Nagrodami w konkursie będą zestawy porcelanowe - filiżanka i spodek.
7. Jury sporządzi protokół ze swoich prac.
8. O przyznanych nagrodach jury poinformuje zwycięzców pocztą elektroniczną.
9. Wszystkie nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora oraz na profilu Organizatora w mediach społecznościowych (facebook
i instagram) .
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VI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Organizator konkursu informuje uczestników, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach,
adres: pl. Wolności 2, 25-367 Kielce, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu
Miasta Kielce pod nr 3/96, NIP 657-046-17-87, tel. 41 34 440 78
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu
"Życzenia pod choinkę".
3. Odbiorcą danych osobowych jest niemożliwy do określenia krąg osób mających
dostęp do sieci Internet
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
konkursu "Życzenia pod choinkę" a po jego zakończeniu do 28.02.2021 roku, a
następnie zostaną trwale usunięte.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach konkursu "Życzenia pod choinkę"
ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
cofnięciem.
6. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach konkursu "Życzenia pod choinkę"
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia udział
w konkursie.
8. Dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – nie
służą profilowaniu.
VII. Koordynator konkursu
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg niniejszego konkursu jest Przemysław
Krystian: p.krystian@muzeumzabawek.eu
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OŚWIADCZENIE
Ja ............................................................................................................................................
email ..............................................................................................................................
jako autor zdjęcia na konkurs "Życzenia pod choinkę" z chwilą przekazania tego zdjęcia
pocztą elektroniczną na adres : choinka@muzeumzabawek.eu
1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu do
przeprowadzenia konkursu "Życzenia pod choinkę" za warunkach określonych
regulaminem, którego treść jest mi znana.

2. Nieodpłatnie przenoszę na MZiZ przysługujące mi prawa autorskie do tego zdjęcia
i zezwalam, aby wprowadzić je do pamięci komputera, a następnie publicznie
udostępnić na profilach MZiZ w mediach społecznościowych i na stronie internetowej
MZiZ.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - imienia i nazwiska oraz
adresu poczty elektronicznej do celów przeprowadzenia konkursu "Życzenia pod
choinkę" i oświadczam, że MZiZ spełnił wobec mnie obowiązek informacyjny poprzez
zamieszczenie klauzuli w regulaminie konkursu, z którą zapoznałem/łam się.

...................................................................

podpis
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