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REGULAMIN KONKURSU 

„Zima z domowego albumu” 

 

 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

1) Celem konkursu jest: 

 aktywne zaangażowanie mieszkańców regionu w świętowanie okresu zimowego 

 zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek 

 zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze, historii i tradycji regionu 

 uwrażliwienie na duchowe aspekty życia 

§ 2 

Organizator Konkursu 

1) Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1) Zadanie konkursowe polega na przeszukaniu domowego archiwum, znalezieniu starych zdjęć o 

tematyce świąteczno-zimowej i dostarczeniu jego kopii. 

2) Na konkurs można przesyłać wyłącznie stare fotografie w formie cyfrowej w jakości minimum 300 

dpi.  

3) Konkurs będzie trwał od dnia 1 grudnia 2020 do 6 stycznia 2021 r. 

4) Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek i miejsce 

zamieszkania. Konkurs zostanie przeprowadzony bez podziału na kategorie wiekowe. W konkursie 

nie mogą brać udziału członkowie Jury. 

5) Każdy z uczestników może przekazać do 5 zdjęć. 

6) Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy muzeum poczta@muzeum-zlotow.pl w terminie do 20 

grudnia 2020, z tematem "Zima z domowego albumu". 

7) Zdjęcia należy opisać dołączając w treści maila następujące informacje: opis zdjęcia, w tym 

orientacyjna data i miejsce, w którym zostało wykonane; imię i nazwisko autora zdjęcia (jeśli dane te 

są znane); dodatkowe informacje, dotyczące fotografii. 

8) Zgłoszenia powinny być podpisane wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, szkoła/instytucja (jeśli 

dotyczy), telefon kontaktowy 

9) Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z przekazaniem części praw na rzecz organizatora. Zdjęcia mogą 

zostać wykorzystane w celach promocyjnych (np. w mediach, portalach społecznościowych, na 

stronie internetowej MZZ, w materiałach multimedialnych promujących działalność muzeum itp.). 

10) Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych   

do celów przeprowadzenia konkursu.  
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11) 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.  

12) 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 zdjęć konkursowych 

1)  Muzeum jako organizator konkursu przyzna nagrodę główną 

2)  Jury weźmie pod uwagę: 

 zgodność zdjęć z tematem 

 unikatowość ujęcia 

 wartość historyczną 

3) Zdjęcia niezgodne z regulaminem lub przesłane po terminie nie będą oceniane. 

4) Pozostałe nagrody będą wynikiem głosowania internetowego na najlepsze zdjęcie prezentowane w 

galerii na stronie www.facebook.com/muzeumzlotow. 

5) Głosowanie internetowe poprzez kliknięcie „Lubię to!” potrwa od 24 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 

2021 r. 

6) Uczestnicy konkursu, których zdjęcia uzyskają największą ilość głosów otrzymają nagrody 

§ 5 

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1)  Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć nagrody rzeczowe            

oraz dyplomy. 

2)  Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

3) Wyniki ogłoszone zostaną po 6 stycznia 2021. 

4) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora www.muzeum-zlotow.pl 

oraz www.facebook.com/muzeumzlotow 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1) Ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, podejmuje 

Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

2)  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie. 
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