
 

 

Regulamin konkursu “Zostań muzealnym bohaterem!” 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE,  

1. Organizatorem konkursu “Zostań muzealnym bohaterem!”, zwanego dalej: 

“Konkursem” jest Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 91-415 Łódź, plac 

Wolności 14, zwane dalej “Organizatorem”. 

2. Ogłoszenie o Konkursie będzie dostępne na stronie internetowej Organizatora: 

https://www.maie.lodz.pl/ oraz w jego oficjalnych mediach społecznościowych 

prowadzonych za pośrednictwem serwisu Facebook. 

3. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu brand hero, czyli bohatera marki, 

zwanego dalej “Projektem konkursowym”, który będzie mógł reprezentować 

Organizatora, przyczyni się do jego promocji oraz wykształci w odbiorcach pozytywną 

więź emocjonalną. 

4. Osobą odpowiedzialną za komunikację i udzielanie informacji w imieniu Organizatora 

jest Pani Marlena Stańczuk z Działu Naukowo-Oświatowego, e-mail: 

edukacja@maie.lodz.pl, tel: (42) 632 84 40 numer wewnętrzny: 29.  

5. Projekt konkursowy (plik w formacie .pdf) wraz z wypełnionymi załącznikami do 

niniejszego regulaminu, należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

edukacja@maie.lodz.pl w terminie trwania konkursu tj. od 24 maja 2021 r. do 31 

sierpnia  2021r. do godziny 12:00.  

6. O prawidłowości zgłoszenia do Konkursu decyduje data otrzymania przez 

Organizatora Projektu konkursowego wraz z wypełnioną i podpisaną przez uczestnika 

kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1). 

7. W przypadku osób niepełnoletnich prócz Projektu konkursowego i karty zgłoszenia 

(Załącznik nr 1) należy dołączyć podpisaną przez opiekuna prawnego zgodę na 

uczestnictwo w Konkursie (Załącznik nr 2).  

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora za pomocą strony 

internetowej i mediów społecznościowych nie później niż do dnia 23 września 2021r.  

 

§2 

PRZEDMIOT KONKURSU, WYMAGANIA KONKURSOWE 

1. Przedmiotem Konkursu jest zgłoszenie Projektu konkursowego, który nawiązując do 

zgromadzonego w zbiorach Organizatora pierścienia z łacińską inskrypcją “OT VIVAS 

FELIX  QUOT VIVIT TEPORA FENIX”, co w tłumaczeniu oznacza “Obyś żył 

szczęśliwy, ile czasu żyje feniks”, przedstawiać będzie mitycznego ptaka feniksa, z 



 

 

uwzględnieniem podległej mu kolorystyki ptaka słońca. Projekt przygotowany może 

być jako grafika 2D lub 3D. 

2. Zgłoszone Projekty konkursowe powinny być oryginalne, uniwersalne, czytelne w 

różnych grupach wiekowych, przywodzące najbardziej trafne skojarzenia związane z 

postacią feniksa. 

3. Projekt konkursowy musi uwzględniać, możliwość realizacji w formie promocyjnej jako 

“chodząca maskotka” oraz “gadżet-maskotka”.  

4. Organizator zobowiązuje uczestników do przesyłania Projektów konkursowych 

wyłącznie w formacie .pdf o maksymalnym rozmiarze pliku 7MB. 

5. Projekt konkursowy nie może naruszać cudzych praw autorskich oraz dóbr osobistych 

jakichkolwiek osób trzecich, nie może też zawierać jakichkolwiek treści, które 

propagują zachowania niezgodne z prawem czy naruszają dobre obyczaje. 

 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs ma charakter wojewódzki i adresowany jest do uczniów i studentów studiów 

I stopnia szkół artystycznych z terenu województwa łódzkiego.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zawodowo związane z Organizatorem ani 

członkowie ich rodzin.  

3. Konkurs ma charakter indywidualny. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać 

do trzech Projektów konkursowych. 

4. Uczestnik nadsyłając Projekt konkursowy oświadcza, że nadesłana przez niego praca 

została stworzona przez niego samodzielnie, jest jego własnego autorstwa, 

przysługuje mu do niej pełnia praw autorskich, a jej rozpowszechnianie, korzystanie, 

rozporządzenie i opublikowanie nie narusza praw osób trzecich, a dana praca nie była 

wcześniej nagradzana w podobnych konkursach. 

 

§4 

 KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY 

1. Organizator powołuje komisję konkursową, w której skład wchodzić będą 

przedstawiciele Organizatora. 

2. Obrady komisji konkursowej są tajne.  

3. Komisja konkursowa wyłania jedną nagrodę finansową w wysokości: 

 I miejsce: 1000 zł (Zwycięzca konkursu)  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.  



 

 

5. Zwycięzca konkursu, w dniu ogłoszenia wyników Konkursu wyraża dobrowolną zgodę 

na ostateczne przeniesienie praw autorskich majątkowych (tj. praw do korzystania i 

rozporządzania zwycięskim Projektem konkursowym na wszystkich znanych w tej 

dacie polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych). 

6. Zwycięski Projekt konkursowy wykorzystywany będzie przez Organizatora w 

materiałach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Organizatora, między 

innymi podczas zajęć edukacyjnych, w Internecie, druku, środkach masowego 

przekazu. 

7. Organizator będzie uprawniony do dokonywania obrotu wszystkimi przysługującymi 

mu prawami do projektu, w tym w szczególności użyczania lub oddawania ich w najem.  

8. Nagrodzony Projekt konkursowy przechodzi na własność Organizatora. Zwycięzcy 

konkursu – poza uprawnieniem do uzyskania Nagrody konkursowej, nie przysługują 

żadne inne roszczenia do organizatora oraz do osób trzecich.  

9. Organizator jest uprawniony do korzystania z Projektu konkursowego w sposób 

anonimowy, bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy 

konkursu.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w zwycięskim Projekcie 

konkursowym.  

11. Na warunki wskazane w paragrafie 4 uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie 

do Konkursu.  

§5 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wypłacenia Nagród 

Laureatom.  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Niewskazanie wymaganych danych 

osobowych będzie skutkować brakiem możliwości dostarczenia ewentualnej Nagrody.  

4. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.  

5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 

jest Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 91-415 Łódź, Plac Wolności 14 



 

 

6. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

§6 

PRAWA ORGANIZATORA 

Na potrzeby popularyzacji celów Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo 

bezterminowego, bezpłatnego reprodukowania i wykorzystywania prac Uczestników w 

następujący sposób: 

a) używania i wykorzystywania w działalności promocyjnej oraz informacyjnej 

Organizatora; 

b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi i audiowizualnymi; 

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych; 

d)  publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i 

zamkniętych, organizowanych przy udziale bądź uczestnictwie Organizatora; 

e) wydawania i rozpowszechniania we wszelkich materiałach promocyjnych, 

informacyjnych, wydawniczych i innych materiałach Organizatora; 

f) umieszczania w Internecie (w szczególności na stronie internetowej Organizatora 

oraz w mediach społecznościowych). 

 

§7 

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania lub przebiegu Konkursu, 

Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później 

niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wydania Nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z 

dopiskiem „Konkurs na “Zostań muzealnym bohaterem!”, – obowiązuje data wpływu 

do Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

5. Reklamacje niespełniające warunków ust. 1-4 nie będą rozpatrywane. 

 

 



 

 

 §8 

INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi uczestnikami 

drogą e-mailową lub telefoniczną. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.  

5. Prace zgłoszone na konkurs zostaną zaprezentowane w formie wystawy w siedzibie 

Organizatora. 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Karta zgłoszenia 

2) Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie  

3) Klauzula informacyjna 

4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu “Zostań muzealnym bohaterem!” Organizator: 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 

 

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu plastycznego “Zostań muzealnym bohaterem!”  

 

Imię i nazwisko: 

…................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Data urodzenia: ….................................................................................................................... 

Numer telefonu i e-mail: 

…................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Adres: …................................................................................................................................... 

….............................................................................................................................................. 

Placówka artystyczna: 

…................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

W przypadku zwycięstwa oświadczam, że przekażę projekt w postaci pliku źródłowego/ 

otwartego zapisanego w formatach takich jak AI, EPS, CDR czy INDD. 

 

 

…............................................................................... 

Podpis uczestnika 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu “Zostań muzealnym bohaterem!” Organizator: 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 

 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO/ RODZICA* 

 

Wyrażam zgodę na udział ......................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) którego jestem prawnym opiekunem.  

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu “Zostań muzealnym 

bohaterem!” i akceptuję jego postanowienia.  

 

 

…............................................................................................................................................. 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 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”).  

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 91-
415 Łódź, Plac Wolności 14 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym 
realizacji Państwa praw przez Administratora, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym 
przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:  

a) listownie na adres siedziby Administratora: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi, 91-415 Łódź, Plac Wolności 14 (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”),  

b) e-mailem: iod@maie.lodz.pl.  
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w związku z:  

a) organizacją Konkursu, w tym publikacją listy Laureatów, prezentacją nagrodzonych 
prac oraz wysyłką Nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

b) rozpatrzeniem reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (sugeruje przewidzenie 
trybu reklamacji ponieważ, zwłaszcza przy nagrodach pieniężnych) 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej w Oświadczeniu 
rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, wyłącznie w celach związanych z realizacją 
Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu oraz w ramach działań podjętych w 
związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród.  

5. Dane mogą być udostępnianie przez Organizatora:  
1) na potrzeby oceny prac i wyłonienia Laureatów Konkursu,  
2) w celu przesłania Nagród, 
3) właściwym upoważnionym zewnętrznym organom kontrolnym  

6. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa:  

1) w związku z obowiązkiem prawnym Organizatora wynikającym z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa,  

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Organizatora w związku z prowadzoną 
działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora, na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem 
okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa.  

8. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnikowi 
przysługuje:  

1) prawo dostępu do danych osobowych,  



 

 

2) prawo do sprostowania danych osobowych,  
3) prawo usunięcia danych osobowych,  
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 5) prawo do przenoszenia 

danych,  
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
9. Mają Państwo w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  
10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania Państwa zgody na ich 

przetwarzanie. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi  
u Administratora, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa.  

11. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej i jest niezbędne 
do przeprowadzenia Konkursu.  

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  

 

 

 

_____________________________________________________________ 
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr3 do Regulaminu  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażenie poniższej zgody oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
uczestnictwa w Konkursie.  

Dane opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego): ______________________________________________ 

(numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego):__________________________________ 

Dane Uczestnika Konkursu 

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)________________________________________________ 

(wiek Uczestnika Konkursu)________________________________________________________ 

(adres do 
korespondencji)__________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka 

 

____________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

i w związku z jego/jej* uczestnictwem w Konkursie “Zostań muzealnym bohaterem!” 
organizowanego przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie jego/jej* danych osobowych w związku z prowadzonym Konkursem.  

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w 
szczególności: komunikatu/informacji/notatki prasowej dystrybuowanej i publikowanej w mass 
mediach oraz przez instytucje administracji publicznej i inne podmioty współpracujące z 
Organizatorem, materiałów informacyjnych publikowanych na stronach internetowych, 
konferencji, wystaw, działalności edukacyjnej i promocyjnej, wydawnictw okazjonalnych, 
folderów, poradników, ulotek, kalendarzy, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci 
komputerowej i/lub multimedialnej, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m. in.: 
drukiem, analogowo, cyfrowo.  

Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby oceny 
prac i wyłonienia Laureatów Konkursu. Jestem świadoma/świadomy, że w każdym momencie 
mogę wycofać swoją zgodę. Ponadto mam świadomość, że wycofanie zgody nie będzie miało 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody 
przed jej wycofaniem.  

Oświadczam, że: 



 

 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy dziecka przez Organizatora, m. in. na 
publikację, a także prezentowanie,  

2. Złożoną na Konkurs pracę dziecko wykonało osobiście i nie jest ona obciążone wadami 
prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, 

3. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu Uczestnik nieodpłatnie, 
bez ograniczenia w czasie, przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe 
do tej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, na wszystkich znanych na dzień przeniesienia prawa polach eksploatacji, w 
szczególności na:  

a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne 
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, w tym 
zamieszczanie w Internecie;  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej 
liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;  

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności 
wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej 
sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;  

d) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, 
informacyjnych, wydawniczych i innych materiałach Organizatora;  

4. Z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu Uczestnik przenosi 
nieodpłatnie na Organizatora Konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy 
konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy 
konkursowej.  

5. Oświadczam, że dobrowolnie podaję swoje i dziecka dane osobowe w powyżej 
wskazanych celach i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.  

6. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych.  

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu organizowanego przez 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi i w pełni go akceptuję w imieniu swoim i 
Uczestnika Konkursu, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym.  

8. Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej klauzuli informacyjnej i w 
pełni ją rozumiem.  
 
 
 

_____________________________________________________________ 
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
(miejscowość, data) (czytelny podpis Uczestnika Konkursu) 

 
 




