
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

MÓJ STAROŻYTNY EGIPT 

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady Konkursu plastycznego „Mój 

starożytny Egipt”. 

2. Organizatorem Konkursu plastycznego „Mój starożytny Egipt („Konkurs”) jest Muzeum 

Archeologiczne w Poznaniu („Organizator”). 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

4. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Konkurs będzie trwał od dnia 12 grudnia 2020 r. (rozpoczęcie Konkursu) do dnia 15 lutego 

2021 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 3 marca 2021 r.  

6. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.muzarp.poznan.pl 

7. Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki 

Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

8. Celem Konkursu jest wyróżnienie autorów prac potwierdzających ich pomysłowość, 

kreatywność i umiejętności twórcze. 

9. Prace konkursowe powinny być oryginalnymi dziełami Uczestników. 

 

B. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła 

13 roku życia („Uczestnicy”, „Uczestnik”). Wiek Uczestnika powinien się 

zgadzać z kategorią wiekową wskazaną w Formularzu zgłoszeniowym. 

2. W Konkursie nie mogą brać udział dzieci pracowników Muzeum Archeologicznego w 

Poznaniu. 

 

C. ZASADY KONKURSU 

1. Pracą konkursową („Praca konkursowa”) jest opracowanie dowolnej pracy nawiązującej do 

tytułu Konkursu plastycznego „Mój starożytny Egipt”. Uczestnik może zgłosić tylko jedną 

Pracę konkursową.  Prace konkursowe powinny zostać wykonane na papierze o wymiarach 

297 x 420 mm w pionie lub poziomie. Wymiary te odpowiadają rozmiarowi kartki A3.  

2. Prace konkursowe powinny być wykonane odręcznie, prace stworzone cyfrowo lub z 

użyciem technik graficznych nie będą przyjmowane. Ilustracje powinny być kolorowe; 

wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem. Uczestnik może wykorzystać 

dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką narysowania lub namalowania nie 

przestrzennej, całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki itp.). 

Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich 

elementów do płaszczyzny kartki. Każda Praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem i 

opisem  

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania statusu Uczestnika Konkursu, rodzic bądź 

opiekun prawny osoby, o której mowa w pkt B.1. Regulaminu, powinien: 

 wypełnić odręcznie formularz zgłoszeniowy wraz ze zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu („Formularz 

zgłoszeniowy”), drukując wzór ze strony internetowej www.muzarp.poznan.pl i 

opatrując własnoręcznym podpisem; oraz 

 dostarczyć wykonaną przez Uczestnika pracę plastyczną wraz z wypełnionym 

Formularzem zgłoszeniowym oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych pocztą 

lub kurierem na adres Muzeum Archeologicznego w Poznaniu nie później niż do dnia 

15 lutego 2021 r. (O dacie zgłoszenia decyduje data nadania na poczcie/kurierowi). 

Odpowiedzialność Organizatora za opóźnienie w doręczeniu jest wyłączona.  



4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w całości, we wszystkich polach 

wskazanych do wypełnienia, i zawierać wszystkie ujęte w nim oświadczenia dotyczące 

Uczestnika Konkursu. 

5. Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w Regulaminie, w tym dokonane bez 

wykorzystania Formularza zgłoszeniowego, doręczone w inny sposób niż wskazany w 

Regulaminie lub niezawierające wszystkich niezbędnych elementów, nie będzie 

rozpatrywane.  

6. Złożenie zgłoszenia stanowi przystąpienie do Konkursu i jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem przez rodzica lub opiekuna prawnego postanowień Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia od udziału w Konkursie zgłoszeń 

zawierających prace, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich oraz te, w stosunku 

do których zachodzi podejrzenie, że nie zostały wykonane samodzielnie.  

8. Nadesłane przez Uczestników Konkursu zgłoszenia wraz z załącznikami nie podlegają 

zwrotowi. 

9. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać również podpis Uczestnika 

Konkursu. 

 

D. JAK DOSTARCZYĆ PRACĘ NA KONKURS? 

Prace konkursowe powinny zostać doręczone pocztą lub kurierem na adres Organizatora: 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

ul. Wodna 27 

61-781 Poznań 

z dopiskiem „Konkurs plastyczny” 

 

E. OCENA PRAC 

1. Tylko te Prace konkursowe, które spełniają powyższe kryteria, będą uczestniczyły w 

Konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 3 marca 2021 r.  

2. Wszystkie decyzje podjęte przez sędziów są ostateczne. 

 

F. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.muzarp.poznan.pl Zwycięzcy 

Konkursu zostaną wybrani oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria wiekowa: 5-8 lat 

II kategoria wiekowa: 8–13 lat 

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o swojej wygranej przez Organizatora. 

2. Danych osobowe Uczestnika Konkursu (obejmujące imie i nazwisko oraz wiek) mogą być 

podane do wiadomości publicznej.  

3. Beneficjentem nagrody przyznanej w Konkursie jest autor nagrodzonej pracy, a nie jego 

rodzice (rodzic) lub opiekun prawny. Zaangażowanie rodziców/opiekunów zwycięzcy 

Konkursu w jakichkolwiek czynnościach związanych z Konkursem nie upoważnia 

rodziców/opiekunów zwycięzcy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń i żądań w stosunku do 

Organizatora. W przypadku, gdy zawiadomienie o przyznanej nagrodzie i sama nagroda nie 

mogą być doręczone lub zostaną odesłane jako nieodebrane, nagroda ta zostanie przekazana 

Uczestnikowi, który zajmuje następne miejsce w rankingu. 

4. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad Regulaminu i warunków Konkursu, zostanie 

wykluczony z Konkursu i pozbawiony nagrody. 

 

 

 

 



G. LAUREACI I NAGRODY 

1. Laureaci wybrani zostaną przez komisję powołaną przez Organizatora. Laureaci wybierani 

będą w szczególności, w oparciu o kryterium kreatywności, pomysłowości oraz 

oryginalności. 

2. Nagrody dla Uczestników, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach 

wiekowych to: 

Pierwsze miejsce: nagrody książkowe, gadżety muzealne, gra „Oko Horusa” przygotowana 

przez Muzeum oraz udział w kursie hieroglifów on-line – podstawy (lekcja ok. 60 min na 

platformie ZOOM) (dla kategori wiekowej 8-13 lat) lub warsztaty o mumifikacji (zajęcia ok. 

45 min na platformie ZOOM) (dla kategorii wiekowej 5-8 lat)  

Drugie miejsce: gadżety muzealne, gra „Oko Horusa” przygotowana przez Muzeum oraz 

udział w kursie hieroglifów on-line – podstawy (lekcja ok. 60 min na platformie ZOOM) (dla 

kategori wiekowej 8-13 lat) lub warsztaty o mumifikacji (zajęcia ok. 45 min na platformie 

ZOOM) (dla kategorii wiekowej 5-8 lat)  

Trzecie miejsce: gadżety muzealne, gra „Oko Horusa” przygotowana przez Muzeum oraz 

udział w kursie hieroglifów on-line – podstawy (lekcja ok. 60 min na platformie ZOOM) (dla 

kategori wiekowej 8-13 lat) lub warsztaty o mumifikacji (zajęcia ok. 45 min na platformie 

ZOOM) (dla kategorii wiekowej 5-8 lat)  

 

H. REKLAMACJE 

1. Każdy Uczestnik Konkursu lub osoba go reprezentująca może zgłosić reklamację w 

związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie, w formie pisemnej na adres 

Organizatora Konkursu. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer 

telefonu, e-mail), dokładny adres Uczestnika, wskazanie powodu reklamacji oraz roszczenia. 

Reklamacja powinna wpłynąć do siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 12 marca 2021 r. 

Reklamacje otrzymane przez Organizatora po tej dacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni 

od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji przez Organizatora listem poleconym 

na adres podany w pisemnej reklamacji, wysłanym w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od 

daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

 

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzem Archeologiczne w Poznaniu (dalej: 

Administrator). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą 

(art. 6 ust. 1 lit a RODO). W przypadku osób niemających zdolności do czynności prawnych, 

zgodę wyraża posiadający władzę rodzicielską rodzic lub osoba ustanowiona jako opiekun 

prawny. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem 

możliwy jest w następujący sposób: 

 na adres e-mail: rodo@muzarp.poznan.pl 

 telefonicznie:  61 8528251 

pisemnie: na adres Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul.Wodna 27, 

61-781 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe” 

 

2. Dane przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz 

ogłoszeniem wyników Konkursu. 

3. Dane osobowe bętą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych 

w pkt. 2 powyżej, a po jego zrealizowaniu będą przechowywane przez okres wymagany 



przepisami prawa oraz niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed 

takimi roszczeniami. 

4. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług i systemów informatycznych, działający 

na rzecz Administratora. 

5. Administrator nie będzie profilował danych, ani podejmował zautomatyzowanych decyzji. 

6. Administrator nie będzie przetwarzał danych poza obszarem EOG. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługują: a) prawo do aktualizacji danych, b) prawo do 

sprostowania danych, c) prawo dostępu do swoich danych (w tym do uzyskania ich kopii oraz 

informacji o procesach przetwarzania), d) prawo żądania usunięcia danych osobowych, e) 

prawo do przenoszenia danych. f) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

J. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nabywa prawo do rozpowszechniania, używania, dostosowywania, edytowania 

i wielokrotnego publikowania Prac konkursowych w dowolny sposób, we wszystkich 

mediach, zarówno w celach komercyjnych, jak i  niekomercyjnych bez obowiązku ujawniania 

tożsamości autora danej pracy i bez obowiązku uiszczania jakiejkolwiek dodatkowej 

należności autorowi tej pracy. 

2. Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne z dokonaniem cesji wszelkich praw, 

tytułów i udziałów, w tym wszystkich praw patentowych, do wzoru, autorskich i innych na 

rzecz Organizatora.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, dostarczenie po czasie, 

uszkodzenie lub niewłaściwe opłacenie zgłoszonych Prac konkursowych podczas ich 

przesyłania. 

 

  


