Regulamin konkursu wiedzy z zakresu
etnografii i kultury materialnej wsi mazowieckiej
Zgaduj-zgadula Skarby z mazowieckiej skrzyni
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibą przy ul. Narutowicza 64,
09-200 Sierpc, zwane dalej Organizatorem.
Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
https://www.facebook.com/muzeumsierpc (zwanej dalej „Fanpage”)
Konkurs będzie odbywał się/organizowany w każdy piątek na Fanpage’u Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu i podanie zwycięzcy każdorazowo nastąpi w dniu jego ogłoszenia.

§2
Uczestnicy
Konkursy ma charakter otwarty. Uczestnikami są wszystkie osoby pełnoletnie obserwujące Fanpage
Organizatora.
§3
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na zagadkę zamieszczoną na Fanpage’u

Organizatora.
§4
Cele konkursu
1. Popularyzacja i poszerzanie wiedzy z zakresu etnografii oraz dziedzictwa materialnego i duchowego
mazowieckiej wsi,
2. edukacja regionalna,
3. integracja międzypokoleniowa.
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§5
Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
By wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem konkursu i zaakceptować jego założenia.
Czas trwania konkursu: każdy piątek w okresie od 30 kwietnia 2021 do 26 listopada 2021r.
Na Fanpage’u Organizatora każdorazowo o godzinie 9.00 zamieszczona zostanie zagadka konkursowa w
formie hasła, pytania lub zdjęcia przedmiotu ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Odpowiedzi należy udzielić wyłącznie w formie komentarza pod postem.
Odpowiedzi można udzielać do godziny 13.00 w dniu ogłoszenia konkursu.
Każdorazowo zwycięzcą konkursu zostaje jedna osoba, która najszybciej poda właściwą odpowiedź pod
postem konkursowym.
W przypadku wpłynięcia o tej samej godzinie dwóch lub więcej poprawnych odpowiedzi, laureat zostanie
wyłoniony drogą losowania.
Oceny poprawności odpowiedzi lub losowania laureata każdorazowo będzie dokonywać Komisja
konkursowa powołana przez Organizatora na czas trwania konkursu.
Ocenie nie będą podlegać odpowiedzi:
1) udzielone za pośrednictwem innych form komunikacji elektronicznej (np. pocztą elektroniczną)
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2) komentarze powtórnie edytowane
3) odpowiedzi podane po godzinie 13.01
Wyjaśnienie zagadki oraz imię i nazwisko/nick zwycięzcy podane zostanie ok. godziny 15.00 w dniu
ogłoszenia konkursu w osobnym poście.
Po ogłoszeniu wyników konkursu, jego zwycięzca jest zobowiązany do skontaktowania się z
Organizatorem w celu określenia warunków odbioru nagrody. Kontaktować można się telefonicznie: tel.
24 275 28 83 wew. 216 lub 217 lub mailowo: promocja@mwmskansen.pl.
Brak kontaktu w ciągu 3 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników konkursu, spowoduje utratę prawa do
nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana drugiemu w kolejności zgłoszeń autorowi
poprawnej odpowiedzi lub laureatowi ponownego losowania.
W imieniu osób niepełnoletnich
Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny
wymienionych osób. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu kodeksu pracy. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, rodzeństwo,
współmałżonków.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga
Organizator.

§6
Nagrody
1. Dla laureatów przewidziana jest każdorazowo jedna nagroda główna w postaci :
• 2 biletów wstępu uprawniających do jednorazowego bezpłatnego wstępu na teren ekspozycji w
dowolnym dniu (z wyłączeniem dni, kiedy Muzeum jest nieczynne) w terminie do 30 grudnia 2022r.,
• publikacji Przewodnik po Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
3. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w kolejnych postach na Fanpage’u Organizatora.
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§7
Klauzula informacyjna
W celu realizacji konkursu Zgaduj-zgadula Skarby z mazowieckiej skrzyni (dalej konkurs) dane
osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z art. 13 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 (RODO) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury
pod numerem 20/99,
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, 24 275 28 83
Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b), c) i f), które są niezbędne do realizacji postanowień zawartych w Regulaminie konkursu oraz
wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów: marketingowych,
promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych z przeprowadzeniem
konkursu,
Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w
konkursie,
7. Dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł umowę na
usługi marketingowe, reklamowe, techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i
serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami usług pocztowych i kurierskich oraz
realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną,
8. Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres wymagany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa,
9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz ich przetwarzanie nie będzie zautomatyzowane i
nie będą podlegały profilowaniu,
10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić
zgromadzone dane.
11. Witryny internetowe https://www.facebook.com i wszelkie inne strony internetowe oznaczone lub
współoznaczone marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla
telefonów komórkowych), ich zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod
adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub
Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”). Zasady ochrony oraz wykorzystywania
Danych
Osobowych
przez
Serwis
Facebook
udostępnione
są
np.
na
stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji
prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

§8
Postanowienia końcowe
1. Udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora na portalu
facebook.com stanowi zgłoszenie udziału w konkursie i jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu konkursu.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych uczestnika takich jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail we wszelkich czynnościach służących
przeprowadzeniu konkursu i przekazaniu nagród laureatom oraz ich wykorzystanie w celach
statystycznych.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do
Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku nie później niż w terminie 6 dni od dnia jego
ogłoszenia.
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