Regulamin Konkursu
„Namaluj wizytę w muzeum”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,
61-777 Poznań, (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Celami Konkursu są: propagowanie wiedzy na temat historii Wielkopolski, wprowadzenie
uczniów w świat patriotyzmu i szacunku do tradycji, rozwijanie ekspresji twórczych.
§ 2. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów edukacji
wczesnoszkolnej (klasy 0-3 szkoły podstawowej).
2. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są drogą elektroniczną:
edukacja@wmn.poznan.pl.
3. Termin składania zgłoszeń wraz ze zdjęciami prac upływa w dniu 5 maja 2020 roku o
godzinie 16:00.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia pracy konkursowej wraz
z formularzem zgłoszeniowym osoby niepełnoletniej (Załącznik nr 1) na adres mailowy:
edukacja@wmn.poznan.pl.
§ 3. Przebieg Konkursu
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest indywidualne namalowanie wizyty w muzeum,
dowolną techniką plastyczną. Inspiracją do powstawania prac może być wirtualna wizyta
w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (www.wmn.poznan.pl) lub
przypomnienie sobie swojej ostatniej wizyty w dowolnym muzeum.
2. Zdjęcie prac konkursowych uczestników wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszenia
osoby niepełnoletniej (Załącznik nr 1) należy przesłać w formie załączników na adres
mailowy: edukacja@wmn.poznan.pl.
3. Wszystkie prace konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, w której skład
wchodzą: Elżbieta Mania – Członek komisji konkursowej, Kinga Przyborowska – Członek
komisji konkursowej oraz Anna Sochacka – Członek komisji konkursowej. Komisja
konkursowa będzie rozstrzygać w dwóch osobnych kategoriach: I. Dzieci w wieku
przedszkolnym; II. Dzieci z klas 1-3 (edukacja wczesnoszkolna). Dla obydwu grup są
przewidziane osobne pule nagród w postaci gadżetów wizerunkowych Organizatora.
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4. O wyniku Konkursu autorzy prac i ich prawni opiekuni zostaną powiadomieni
drogą mailową.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 7 maja 2020 roku.
6. Nagrody dla uczestników zostaną przesłane pocztą na wskazany w formularzu adres.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne,
nieograniczone czasowo utrwalanie, wykorzystanie i publikowanie przez Wielkopolskie
Muzeum Niepodległości przesłanego wizerunku pracy konkursowej wraz z imieniem,
nazwiskiem i wiekiem dziecka/podopiecznego w celu premiowania i eksponowania
osiągnięć laureatów konkursu, a także w celu promocji działalności Wielkopolskiego
Muzeum Niepodległości na stronach internetowych, oficjalnych profilach w mediach
społecznościowych, publikacjach organizatora, w prasie i telewizji.
8. Wszyscy uczestnicy, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają
Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo
i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,
b) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we
wszelkich kanałach dystrybucji,
c) użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy;
d) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera;
e) publiczne
udostępnianie
za
pośrednictwem
sieci
informatycznych
i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej
w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora.
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmie również zgodę na dokonywanie przez
Organizatora opracowań konkursowej pracy oraz ich rozpowszechnianie, również
odpłatnie.
10. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do
konkursowej pracy. Organizator zobowiąże się jednak do każdorazowego oznaczania
autorstwa pracy.
11. Wszystkie przekazane Organizatorowi egzemplarze prac konkursowych pozostają jego
własnością.
§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.
siedzibą w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr VI, REGON:
000277902, NIP: 778-11-28-909.
2. Jako administrator państwa danych osobowych i Organizator Konkursu przetwarzamy
Państwa dane osobowe na potrzeby realizacji Konkursu oraz w celach promocyjnych.
3. Przesłane zdjęcia prac konkursowych uczestników wraz z imieniem, nazwiskiem
i wiekiem uczestnika zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach
społecznościowych, materiałach promocyjnych Organizatora.
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4. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przeze nas Państwa danych osobowych, przysługuje
Państwu: a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych, c) prawo do usunięcia danych, d) prawo
do ograniczenia przetwarzania danych, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z powyższych
praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na adres mailowy:
iodo@wmn.poznan.pl
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie wyklucza możliwość
wzięcia udziału w Konkursie.
8. Tekst klauzuli informacyjnej opublikowany jest na stronie internetowej Organizatora
(www.wmn.poznan.pl) w zakładce „RODO”.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wielkopolskiego Muzeum
Niepodległości: www.wmn.poznan.pl w zakładce „Edukacja”.
2. Wszelką korespondencję w sprawie Konkursu można kierować na adres mailowy:
edukacja@wmn.poznan.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 691-266-779 (od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00).
3. Wszelkie kwestie sporne związane z Konkursem oraz jego przebiegiem rozstrzygać będzie
komisja konkursowa.

Załączniki:
- Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej.
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