Regulamin konkursu „Historia Polski w krzyżówkach”
1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie
Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Konkurs odbywa się z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Cele konkursu:
– poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat historii Polski,
– wzmocnienie postaw patriotycznych oraz dumy ze swojego kraju,
– budowanie szacunku dla pamięci pokoleń, które walczyły o niepodległą Polskę,
– rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych,
– promowanie działalności Muzeum Lubuskiego.
3. Przebieg konkursu:
– konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-VI,
– konkurs jest podzielony na etapy, które odbywać się będą od maja do października
2018 roku,
– w ramach każdego z etapów uczestnik będzie miał do rozwiązania zadanie
o tematyce historycznej,
– arkusze z zadaniami będą udostępniane na stronie internetowej
www.muzeumlubuskie.pl, na portalu Facebook @MuzeumLubuskie oraz w filiach
Muzeum Lubuskiego (w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ul. Warszawskiej 35
w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej 1-3 w Gorzowie
Wielkopolskim) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, od maja do października
2018 roku,
– kupony z odpowiedziami można przynosić osobiście do filii Muzeum Lubuskiego
w Gorzowie Wielkopolskim bądź przysyłać w formie elektronicznej (w tytule
wiadomości należy napisać „Konkurs krzyżówkowy, miesiąc…”) na adres
h.kotas@muzeumlubuskie.pl do ostatniego dnia miesiąca, w którym arkusz został
udostępniony.
4. Warunki uczestnictwa:
– każdy uczestnik może dostarczyć kupon z odpowiedzią tylko raz w danym miesiącu,
– kupony niepodpisane przez rodzica/opiekuna nie będą brane pod uwagę podczas
losowania nagród.
5. Losowanie nagród:
– losowanie upominków za udział w poszczególnych etapach będzie się odbywało
w każdym pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca, w każdym miesiącu rozlosowane
zostaną 3 upominki,
– spośród uczestników, którzy wezmą udział w minimum 4 etapach konkursu,
wylosowana zostanie nagroda główna. Losowanie nagrody głównej odbędzie się
w listopadzie 2018 roku. Dokładny termin losowania podany będzie na stronie
internetowej www.muzeumlubuskie.pl oraz na portalu Facebook @MuzeumLubuskie,
– lista nagrodzonych uczestników Konkursu zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.muzeumlubuskie.pl oraz na portalu Facebook @MuzeumLubuskie,
– nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o tym, gdzie i do kiedy
mogą zgłosić się po odbiór nagród.

6. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych:
– rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu w celach komunikacyjnych,
naukowych, dydaktycznych i statystycznych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), co
potwierdzają podpisując kupony z rozwiązaniami. Dane te nie będą udostępniane
innym podmiotom do innych celów,
– dane osobowe uczestników Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości,
m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony internetowej
www.muzeumlubuskie.pl, na co rodzice/opiekunowie prawni uczestników Konkursu
wyrażają
zgodę,
podpisując
kupony
z
rozwiązaniami,
– żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
– zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu,
– odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
– rozstrzygania kwestii nieregulowanych w regulaminie przez Dyrektora Muzeum
Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.

