
Regulamin konkursu
internetowego 

„Wojna 1920”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady Konkursu, ogłoszonego na kanale społecznościowym Facebook

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Muzeum  Zamojskie  w  Zamościu,  22-400  Zamość,  ul.

Ormiańska 30 oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Lublinie, ul. Wodopojna

2, 20-086 Lublin 

3. Konkurs prowadzony jest w internecie poprzez kanał społecznościowy Facebook Muzeum

Fortyfikacji i Broni Arsenał

4. Konkurs kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia

5. Jedna osoba może brać udział w Konkursie tylko raz. Każde następne zgłoszenie osoby,

która już zgłosiła się w konkursie będzie odrzucane.

6. W Konkursie  nie  mogą  uczestniczyć:  pracownicy  organizatora  Konkursu,  członkowie

rodzin pracowników organizatora Konkursu.

7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego

przetwarzane  wyłącznie  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu,  wyłonienia  zwycięzcy  

i przyznania nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie

uniemożliwi  odebranie  nagrody.  Organizator  będzie  administratorem  danych  zgodnie  

z  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000). Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe,

przysługuje wgląd w te dane i ich poprawa.
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§ 2 Zasady konkursu

1. Konkurs trwa od 6 do 12 grudnia 2020 r., do godziny 24.00

2. Celem  konkursu  jest  zaktywizowanie  użytkowników oraz  pobudzenie  ich  do  pracy

twórczej.

3. Udział w konkursie polega na utworzenia hasła, które mogłoby się znaleźć na plakacie  

z czasów wojny polsko - bolszewickiej. Hasło powinno mobilizować mieszkańców II RP

do  walki  z  nacierającą  Armią  Czerwoną.  Powinno  zawierać  przynajmniej  jedno  

z  proponowanych  słów:  solidarność,  bohaterstwo,  braterstwo,  wolność.  Hasło  należy

umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na kanale społecznościowym Facebook

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

5. Wysłanie  zgłoszenia  równoznaczne  jest  z  rejestracją  uczestnika  w  konkursie  

i  akceptacją  niniejszego  regulaminu  oraz  zobowiązaniem  się  uczestnika  do  jego

przestrzegania.

6. Spośród przysłanych haseł, komisja konkursowa nagrodzi autora najlepszego hasła.

7. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  do  dnia 18  grudnia  2020  r. na  kanale

społecznościowym Facebook Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

8. Ze zwycięzcą Organizator skontaktuje się poprzez prywatną wiadomość za pośrednictwem

kanału Messenger.

9. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w ciągu 7

dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników, prawo do nagrody wygasa.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające

prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym

nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły

wyższej, niedoręczenie uczestnikowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu

podanego przez uczestnika.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  regulaminu  

w  przypadku  zmian  przepisów  prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń  mających

wpływ na zorganizowanie konkursu.
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3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu mogą być kierowane drogą e-mailową na

adres e  dukacja@muzeumarsenal.pl  
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