
Regulamin Konkursu Muzeum i Ja 

§1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Dział Edukacji Muzeum Gdańska. 

2. Aresem korespondencyjnym dla wszelkich spraw związanych z Konkursem jest: 

Muzeum Gdańska (Dział Edukacji), ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk z dopiskiem KONKURS 

PLASTYCZNY „MUZEUM I JA” 

3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu p. Anna Czarnota, kontakt 

a.czarnota@muzeumgdansk.pl, tel. 789-437-825.  

 

§2 

Ogólne zasady Konkursu 

1. Cele konkursu: 

a) aktywizacja najmłodszych do tworzenia prac plastycznych mających odzwierciedlać 

najciekawsze wspomnienia z pobytu w oddziale Muzeum Gdańska, 

b) wyrobienie wśród najmłodszych potrzeby obcowania z muzeum, jego historią, zbiorami oraz 

wystawami, 

c) rozwijanie osobistych zainteresowań, 

d) kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań i umiejętności plastycznych, 

e) poznawanie i popularyzowanie historii i tradycji. 

2. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na stronie internetowej www.muzeumgdansk.pl do 

ogłoszenia wyników, przy czym prace mogą być nadsyłane do dnia 25 listopada 2019 r. Za termin 

nadsyłania pracy uznaje się datę stempla pocztowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 

grudnia 2019 r.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

4. Konkurs jest otwarty dla uczniów trójmiejskich przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I-III). 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody 

przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby Konkursu. Zgłoszenie Uczestników wypełniają opiekunowie prawni 

Uczestników.  

6. Integralną częścią Regulaminu jest Zgłoszenie Uczestnika w Konkursie, które stanowi Załącznik  

Nr 1 Regulaminu. 

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż nie 

narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw 

autorskich. 

8. Zgłaszający pracę jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne pracy,  

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej.  

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 

praw określonych powyżej, zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których 

będą dochodziły strony trzecie w stosunku do Organizatora, zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 



10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach 

i zakładach wzajemnych.  

§3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie jej na adres pocztowy Organizatora wraz 

z wypełnioną kartą zgłoszenia. 

2. Każdy Uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną w formacie A3 maksimum A2, związaną 

tematycznie z Muzeum Gdańska (Ratuszem Głównego Miasta, Dworem Artusa, Domem 

Uphagena, Muzeum Bursztynu, Twierdzą Wisłoujście, Wartownią Nr 1 na Westerplatte, Kuźnią 

Wodną w Oliwie, Muzeum Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku i Muzeum Nauki 

Gdańskiej): poświęconą wybranemu eksponatowi, wystawie, architekturze, lekcji muzealnej itp. 

Prace niezwiązane z Muzeum Gdańska będą podlegały dyskwalifikacji.  

3. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej.  

4. Każdą pracę należy opatrzyć na odwrocie w następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł 

pracy, adres placówki, imię i nazwisko opiekuna pracy.  

5. Przygotowanie i dostarczenie pracy odbywa się na koszt i ryzyko Uczestnika Konkursu. 

6. Prace konkursowe należy dostarczyć w bezpiecznych opakowaniach wykluczających uszkodzenia 

pracy i nadających się do powtórnego użytku w celu odesłania pracy (tylko na życzenie).  

7. Uczestnik może odebrać zgłoszoną pracę w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni 

po wręczeniu nagród, z zastrzeżeniem §6 ust.2 niniejszego Regulaminu.  

8. Dopuszcza się odesłanie pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą lub odbiór 

osobisty. W razie zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki odpowiada bezpośrednio doręczyciel 

(Poczta Polska).  

9. Inna forma zwrotu pracy możliwa jest jedynie na koszt Uczestnika Konkursu. 

§4 

Ocena Pracy Konkursowych 

1. Organizator powołuje Jury do oceny prac konkursowych.  

2. Jury ocenia prace w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola i szkoły podstawowe, biorąc 

pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką, technika pracy, pomysłowość i 

oryginalne ujęcie tematu, samodzielność wykonania, estetyka pracy.  

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Żadne odwołanie od decyzji Jury nie będzie 

uwzględnione.  

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 

wszystkich członków Jury.  

§5 

Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 2 grudnia 2019 r., a uroczyste wręczenie nagród zostanie 

zorganizowane w ciągu dwóch tygodni od rozstrzygnięcia. Finaliści zostaną powiadomieni  

o wynikach i dniu wręczania nagród drogą telefoniczną, mailową oraz za pośrednictwem strony 

www.muzeumgdansk.pl i funpage’a Działu Edukacji Muzeum Gdańska na Facebooku.  

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich na  

stronie www.muzeumgdansk.pl oraz funpage’u Działu Edukacji Muzeum Gdańska na Facebooku.  



3. Prace nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury laureatów zostaną zaprezentowane na stronie 

www.muzeumgdansk.pl i funpage’u Działu Edukacji Muzeum Gdańska na Facebooku, na co 

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu. 

§6 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: wybrana lekcja muzealna dla klasy laureata oraz  nagrody rzeczowe 

dla laureata, ufundowane przez Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania nagród specjalnych, według własnego uznania. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród lub przyznania niektórych 

z nagród, przyznania nagród ex aequo.  

4. Organizator nie przewiduje, by wartość jednorazowa nagrody przekroczyła kwotę 2.000 złotych. 

 

§7 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)  

w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony – autorskie prawa 

majątkowe do zgłoszonej przez niego pracy, na następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego  

oraz techniką cyfrową, 

b. rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci 

szerokiego dostępu (Internet), 

c. użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy, 

d. publiczne wystawianie lub wyświetlanie, 

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym. 

2. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do: 

a. udostępniania zgłoszonej przez niego pracy anonimowo, 

b. decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej 

przez niego pracy, 

c. przeprowadzanie w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem 

zgłoszonej przez niego pracy.  

3. Postanowienia ust. 1-2 dotyczy każdej z nadesłanych prac, poza pracami zdyskwalifikowanymi.  

§8 

Administracja danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Muzeum Gdańska z siedzibą w 

Gdańsku, ul. Długa 46/47, zwane dalej Muzeum.  

2. Inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest Pan Piotr Stój,  

e-mail abi@muzeumgdansk.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na 

podstawie  art. 6 ust 1 pkt b) 1 lit. a i e,  ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 



Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 

w treści zgody. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

organizacjom międzynarodowym.  

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz 

po jego zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji uprawnień i obowiązków związanych z 

jego realizacją, a w tym w zakresie obowiązków rachunkowych, podatkowych, uprawnień 

cywilnych. 

6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie 

dotyczących go danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. 

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niezakwalifikowanie do Konkursu. 

9. Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania.  

 

§9 

Postanowienia Końcowe 

1. Prace konkursowe mogą być udostępniane nieodpłatnie każdemu z Partnerów wspierających na 

takich samych warunkach jak Organizatorowi w każdym czasie i miejscu, także poza terytorium 

Polski. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu. 

Zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane w każdym czasie ze skutkiem obowiązującym 

od dnia ogłoszenia. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje w sposób określony w ust. 

6. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

4. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych niniejszym 

Regulaminem lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani przez 

Organizatorów. 

5. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Organizatorów. 

6. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydrukowania, na stronie 

internetowej www.muzeumgdansk.pl 


