
REGULAMIN 

Konkursu „Zwykli ludzie – twórcy wolnej Polski. Opowieści rodzinne”  

realizowanego przez Muzeum Lubelskie w Lublinie 

 

Art. 1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą  „Zwykli ludzie – twórcy wolnej Polski. Opowieści 

rodzinne” jest Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin, NIP: 712-

010-51-59, zwane dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest realizowany w powiecie lubelskim w dniach 20 kwietnia 2018 – 10 czerwca 

2018 roku.  

3. Konkurs odbywa się w jednej kategorii wiekowej – dla dzieci i młodzieży do lat 16.  

 

Art. 2 

Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

a) dostarczenie pracy konkursowej, której tematem są opowieści rodzinne związane  

z ważnymi wydarzeniami z historii Polski, których świadkami lub uczestnikami byli 

członkowie rodziny bądź przodkowie autora pracy (m.in. udział w walkach  

o niepodległość Polski, życie w czasach I i II wojny światowej, czasy komunizmu, stan 

wojenny, itp.) 

oraz:  

b) udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Ile 

obrazów Wojciecha Kossaka znajduje się na wystawie „Czas na Niepodległą”  

w Muzeum Lubelskim w Lublinie? 

2. Praca konkursowa musi przybrać jedną z dwóch form – plastyczną bądź audiowizualną: 

a) Kronika z wykorzystaniem rodzinnych pamiątek (m.in. kopii zdjęć, listów, 

dokumentów),  

b) Film w formie wywiadu lub opowieści członków rodziny. Maksymalna długość filmu 

to 15 minut, a dozwolone formaty to: .avi, .wmv, .mp4. Film musi zostać nagrany  

i dostarczony na płycie CD lub DVD.   

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkująca miasto Lublin lub inne 

miejscowości powiatu lubelskiego, która w momencie składania pracy konkursowej będzie 

miała nie więcej niż 16 lat. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub 

przedstawicieli ustawowych. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna powinna być 

dostarczona wraz z pracą konkursową na formularzu zgłoszeniowym.  

5. Praca konkursowa może być wykonana przy pomocy najbliższej rodziny – rodziców, 

dziadków i rodzeństwa. Jako współautorów należy oznaczyć wszystkie osoby, które brały 

udział w powstaniu pracy (maksymalnie 10 osób). 



6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani 

członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

Art. 3 

Zasady konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełniać wymagania określone w niniejszym 

Regulaminie.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Prace konkursowe przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Lubelskiego w Lublinie, ul. 

Zamkowa 9, 20-117 Lublin. Prace można składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową. 

4. Termin składania prac konkursowych upływa 1 czerwca 2018 roku. W przypadku 

korzystania z poczty tradycyjnej liczy się faktyczny termin dostarczenia pracy do siedziby 

Muzeum, a nie data stempla pocztowego. 

5. Wraz z pracą uczestnicy składają pisemnie następujące dokumenty: formularz 

zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku 

w Konkursie i oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. 

6. Z chwilą wysłania prac na adres siedziby Organizatora, uczestnicy przenoszą na 

Organizatora nieodpłatnie prawa autorskie do prac konkursowych oraz ich nazw w całości, 

na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, 

publiczne prezentowanie, udostępnianie w sieci Internet, publikowanie w prasie oraz na 

innych materiałach, nośnikach Organizatora, udostępnianie tak, aby każdy miał dostęp w 

wybranym miejscu i czasie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie, najem, użyczanie, 

wprowadzenie do obrotu projektu graficznego, druku i produkcji materiałów 

informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu graficznego, przerabianie, 

zestawianie, tworzenie kolaży, wykorzystywanie elementów prac. Organizator nabywa 

prawo do wykonywania autorskich praw zależnych. Prawa te mogą być przeniesione na 

osoby trzecie bez prawa żądania ze strony zwycięzców wynagrodzenia z tego tytułu.  

Art. 4 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Prace będą oceniane przez niezależną komisję powołaną przez Organizatora.  

2. Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni przynajmniej trzy najlepsze prace konkursowe, 

które zostaną nagrodzone.  

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 10 czerwca 2018 roku (niedziela) o godzinie 

12.00 w Muzeum Lubelskim w Lublinie. 

Art. 5  

Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu.  



3. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.  

4. Organizator  zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac 

konkursowych w celach promocyjnych.  

5. Organizator nie odsyła prac konkursowych biorących udział w Konkursie. 

 

Art. 6 

Ochrona danych osobowych 

1. Podane w zgłoszeniu dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych 

będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.  

2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 

20-117 Lublin, NIP: 712-010-51-59. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda.  

5. Dodatkową podstawą przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes 

Organizatora w postaci dochodzenia swoich praw i obrony przed roszczeniami, a także w celu 

wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, a wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

6.  Informuje się, że przysługuje Uczestnikom Konkursu oraz ich opiekunom prawnym prawo 

dostępu do ich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również od dnia 25 maja 2018 

r. prawo do przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo w 

każdym czasie przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych 

osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu. Ponadto, mają Państwo prawo w każdym czasie zażądać usunięcia 

danych osobowych zgodnie z zakresem wynikającym z regulacji ochrony danych osobowych.  

7. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili 

wycofana, także w sposób mailowy, przy czym nie wpłynie to na legalność przetwarzania przed 

jej wycofaniem.  

8. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych 

właściciel danych może zwracać się do Muzeum Lubelskiego w Lublinie.  

9. Udział w konkursie jest dobrowolny. Podanie danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia 

danej pracy do konkursu „Zwykli ludzie – twórcy wolnej Polski. Opowieści rodzinne”,  

a niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością udziału w konkursie.  

10. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania konkursu, zgodnie 

z art. 4 powyżej. 



11. Od dnia 25 maja 2018 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

12. Od dnia 25 maja 2018 r. u Administratora będzie wyznaczony inspektor ochrony danych 

osobowych, z którym będzie można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  

z ochroną danych osobowych pod adresem: Muzeum Lubelskie w Lublinie na piśmie na adres: 

ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin. 

 

 

 

Kontakt: 

Jolanta Polańska 

Dział Edukacji  

Muzeum Lubelskie w Lublinie 

tel. 81 537 96 15  

e-mail: edukacja@muzeumlubelskie.pl 

 

 

  



Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy w konkursie „Zwykli ludzie – twórcy wolnej 

Polski. Opowieści rodzinne” 

Imię i nazwisko autora  

 

Wiek 

 

Współautorzy pracy  

(dziadkowie, rodzice, rodzeństwo) 

 

Rodzaj pracy 

Kronika 

Film 

Tytuł pracy  

 

Adres zamieszkania 

 

Telefon 

 

E-mail  

 

Odpowiedź na pytanie konkursowe: 

Ile obrazów Wojciecha Kossaka znajduje 

się na wystawie „Czas na Niepodległą” 

w Muzeum Lubelskim w Lublinie? 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenia:  

1) Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Zwykli ludzie – 

twórcy wolnej Polski. Opowieści rodzinne”, który jest organizowany przez Muzeum 

Lubelskie w Lublinie.  

2) Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, w tym zapisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych i związanych z nią informacjami.  

3) Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz 

mojego dziecka do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją. Zgoda 

może być cofnięta w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na legalność przetwarzania 

przed jej cofnięciem. 

4) Oświadczam także, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do  

pracy konkursowej mojego dziecka i jej nazwy oraz ich wykorzystania na polach 

eksploatacji wskazanych w Art. 3 Ust. 6 Regulaminu Konkursu. Wyrażam również zgodę  

na reprodukowanie prac według uznania Organizatora oraz publikowania pracy 

konkursowej w celach promocyjnych.  

5) Oświadczam, że projekt pracy jest wolny od wad prawnych, a w przypadku wystąpienia 

przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniami dotyczącymi korzystania  

z projektu zobowiązuję się przystąpić do wyjaśnienia sprawy, a w przypadku zasadności 

zgłoszonych roszczeń w całości je zaspokoić. 

6) Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego zgłoszonego do konkursu oraz wizerunku osoby  wykorzystanej  

w  pracy konkursowej w formie fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas 

wręczenia nagród bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku, za pośrednictwem 

dowolnego medium na wszystkich polach eksploatacji – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 

poz. 631 z późn. zm.). 

7) W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej wizerunku osoby fizycznej oświadczam, 

że posiadam zgodę tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku w pracy konkursowej na 

potrzeby udziału w konkursie  udzielonej dla Autora pracy Konkursowej oraz Organizatora 

bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

 

 

 

 

……………………………………….. 

     Data i podpis rodzica/opiekuna 


