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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O WYSTAWIE  

„Przyroda Ziemi Złotowskiej” 

  

§ 1 

Cele Konkursu 

1) Celem konkursu jest: 

 zachęcenie do poszukiwania informacji o kulturze, historii i naturze regionu 

 pobudzenie twórczej wyobraźni 

 rozwijanie zainteresowań różnorodnymi wątkami dziedzictwa kulturowego  

2) Konkurs polega na nagrodzeniu  Uczestników, którzy wymyślą i prześlą 

Organizatorowi najciekawsze pod względem oryginalności, unikatowości i ciekawej 

treści odpowiedzi na pytania. 

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

1) Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1) Zadanie konkursowe polega na wykazaniu się wiedzą o wystawie muzealnej 

„Przyroda Ziemi Złotowskiej”. 

2) Konkurs będzie trwał od dnia otwarcia wystawy do jej zakończenia. 

3) Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

4) W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy muzeum, a także ich małżonkowie i 

krewni w linii prostej. 

5) Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych,  zamieszkała na terytorium Polski,  która dokona zakupu biletu 

wstępu na wystawę czasową w muzeum. 

6) Każdy zwiedzający wystawę w okresie jej trwania może przystąpić do konkursu. 

7) Konkurs przebiega w dwóch etapach. 

8) Pierwszy etap polega na udzieleniu w muzeum odpowiedzi ustnej na trzy pytania 

umieszczone na bilecie. Poprawność odpowiedzi potwierdza pracownik muzeum 

przystawiając trzy różne pieczątki przy każdym z pytań. 

9) Do drugiego etapu przechodzą osoby, które poprawnie odpowiedzą na trzy pytania i 

wpiszą swoje imię i numer telefonu na biletowym kuponie i pozostawią w oznaczonej 

puszce w muzeum. 



10) Po zakończeniu trwania wystawy uczestnicy konkursu otrzymają widomość SMS z 

pytaniem dodatkowym, na które trzeba będzie udzielić odpowiedzi w formie SMS-a 

zwrotnego w terminie wyznaczonym w treści wiadomości. 

11) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za 

pośrednictwem których przesyłane będą wiadomości SMS. 

12) Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych. 

13) Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.  

2) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, ul. 

Wojska Polskiego 2a tel. 67 263 28 72. Inspektorem danych osobowych jest Alicja 

Mendyk tel.500 329 056 email: am-iod@wp.pl. Dane osobowe, w tym również 

wizerunek, przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu (za zgodą rodzica 

lub opiekuna prawnego) będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, wyłonienia i 

ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród. Udzielnie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym                 

do przystąpienia do konkursu.  

3) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do: wglądu do danych osobowych, żądania                       

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz 

złożenia skargi do prezesa UODO. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie 

oraz na stronie internetowej muzeum. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1) Zwycięzców  Konkursu, którzy prześlą najciekawsze odpowiedzi w formie 

wiadomości SMS, wyłoni Jury składające się z przedstawicieli Muzeum. 

2) Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa: 

 powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

 nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z 

prawem, 

 nie może naruszać praw osób trzecich 

3)  W ocenie odpowiedzi jury weźmie pod uwagę: 

 zgodność z tematem 

 oryginalność pomysłu 

4) Decyzje muzealnej komisji konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1)  Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych odpowiedzi 

nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

2)  Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 



3) Zwycięzcy  nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej i o  rodzaju 

wygranej nagrody telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS 

konkursowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia wytypowania do nagrody. 

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

5) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 

www.muzeum-zlotow.pl 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1)  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji odpowiedzi biorących udział w 

Konkursie. 

2)  Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, 

podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

 

 

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 

 

Muzeum Ziemi Złotowskiej 

ul. Wojska Polskiego 2a 

77 - 400, Złotów 

tel. 67 263 28 72, 791 358 556 

dyrektor@muzeum-zlotow.pl 

 


