Regulamin Konkursu Rodzinnego
„Nasze wielkanocne jajo – Bajkowe inspiracje”
1. Organizator
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, Dział Edukacji
i Promocji Tel.: 67 211-07-89
Współorganizator – sponsor nagród
Kino Helios Piła, Aleja Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła
2. Cel konkursu
- przybliżenie zwyczajów związanych z Wielkanocą,
- współpraca i integracja drużynowa,
- rozbudzanie zmysłu plastycznego,
- wymiana doświadczeń i nawiązanie znajomości,
- popularyzowanie Muzeum Okręgowego w Pile,
- współpraca z innymi jednostkami działającymi w sektorze kultury na terenie powiatu
pilskiego
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
- konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi z terenu powiatu pilskiego, maksymalnie może
wziąć udział 10 rodzin (Organizator w sprzyjających okolicznościach może zwiększyć liczbę
uczestników),
- zadaniem uczestników konkursu jest ozdobienie jajka wykonanego ze styropianu o wym.
30x14 cm, które zapewnia Organizator,
- tematem przewodnim jest Wielkanoc – dekoracja jaja powinna nawiązywać do zwyczajów
związanych ze świętami; dodatkowo może być - bajkowa inspiracja – należy zwrócić uwagę
na odpowiedni wybór bajki filmowej, która niesie pozytywne i wartościowe przesłanie,
- technika prac jest dowolna,
- materiały plastyczne do wykonania zdobienia jaja wielkanocnego zapewnia uczestnik.
Ze względu na miejsce odbywania się konkursu - Muzeum - wyklucza się stosowanie różnego
rodzaju farb, pistoletów do kleju, kleju płynnego typu Magic, sprayów, brokatów itp.
(szczegółowych informacji dotyczących możliwości użycia materiałów plastycznych udzieli
Organizator podczas zapisów).
4. Termin, miejsce i godzina
- termin: 06.04.2019 r. (sobota)
- miejsce: Muzeum Okręgowe w Pile, ul. Browarna 7, 64 - 920 Piła
- godzina: 11.15 – 13.15 (pierwsze 5 drużyn) oraz 13.30-15.30 (kolejne 5 drużyn)

5. Zapisy
- do 05.04.2019 r.
- tel. 67 211 07 80 lub 67 211 07 89 osoba do kontaktu: Sylwia Klimaszewska
W zgłoszeniu należy podać nazwisko rodziny, imiona i numer tel. kontaktowego
6. Wyniki konkursu
Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej Muzeum:
www.muzeum.pila.pl 08.04. 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00. Rozdanie nagród
i dyplomów odbędzie się 13.04.2019 r. (sobota) o godz. 12.00 w Muzeum Okręgowym w Pile
przy ul. Browarnej 7.
Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
7. Nagrody
Tylko 3 prace – wielkanocne jaja - zostaną nagrodzone: I, II i III miejsce. Dla pozostałych
autorów prac będą dyplomy i słodkie upominki. Wszystkie prace będzie można oglądać na
pokonkursowej wystawie w Muzeum Okręgowym w Pile do 28.04. 2019 r.
Fundatorem nagród jest Kino Helios Piła.
8. Uwagi dodatkowe
Prace nagrodzone nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach
reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących
Konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Pile).
Warunkiem odbycia się konkursu jest uczestnictwo min. 3 rodzin.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile zapewnia standardy ochrony i właściwego
postępowania z danymi osobowymi wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy
UE L 119 – dalej: RODO.
Muzeum informuje osoby, których dane pozyska na podstawie zgłoszenia do konkursu, że:
1) Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica - siedziba: 64-920 Piła, ul. Browarna 7 jest
Administratorem Danych osób uczestniczących w konkursie.
2) Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie, były, są i będą przetwarzane przez Muzeum
Okręgowe w Pile, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach związanych z:
 organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w tym komunikowania się z jego uczestnikami
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 wyłonieniem laureatów i wydaniem im nagród (art. 6 ust. 1 lit. b oraz e RODO),
 promowaniem działalności Muzeum, w tym jego statutowych zadań (art. art. 6 ust. 1 lit. e
RODO).
3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
przez Muzeum Okręgowe w Pile, w tym profilowaniu.
4) Osobom, których dane Muzeum przetwarza przysługują prawa:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) danych,
 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 do ograniczenia przetwarzania danych,
 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi
w art. 21 RODO),
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5) Muzeum Okręgowe w Pile przechowywało będzie dotyczące mnie dane osobowe do czasu gdy
ustaną potrzeby Muzeum w zakresie wykorzystania tych danych lub gdy wyrazisz sprzeciw wobec
przetwarzania lub cofniesz zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego Administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Dane dotyczące osób nagrodzonych przechowywane będą przez Administratora
Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi udokumentowania operacji
gospodarczych.
6) Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Muzeum Okręgowym w Pile
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy
informatyczne.
7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Muzeum Okręgowe w Pile wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować
można się:





telefonicznie: (67) 212 71 37
drogą elektroniczną: muzeum@muzeum.pila.pl
osobiście w siedzibie Muzeum, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile

