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Załącznik do zarządzenia 19/2021  

Dyrektora Muzeum  

                                                                                            Etnograficznego w Toruniu  

z dnia 26.05.2021 r. 

                                                                                            w sprawie ogłoszenia Konkursu  wiedzy  

o lokalnych tradycjach i regionach                                            

                                                                                            etnograficznych  

                                                                                             

 

Regulamin Konkursu 

§ 1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 

z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń zwane dalej Organizatorem. 

§ 2 

Informacje ogólne 

1. Celem Konkursu jest promowanie w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego wiedzy o 

lokalnych tradycjach i regionach etnograficznych. 

2. Konkurs odbędzie się w terminie 31.05-06.06.2021. 

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.etnomuzeum.pl.  

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda 

osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich 

małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.  

 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, której wynik zależy 

od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  

        § 3 

Warunki udziału w konkursie 

 

1.   Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz konkursowy dostępny na stronie 

www.etnomuzeum.pl, odpowiedzieć w nim poprawnie na pytania zamknięte i pytanie otwarte 

będące propozycją hasła promującego województwo kujawsko-pomorskie i nawiązujące do tradycji 

regionu 

§ 4. 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu zdecyduje czteroosobowe Jury powołane przez Organizatora 

składające się z pracowników Muzeum Etnograficznego w Toruniu  

 2. Jury weźmie pod uwagę kreatywność, oryginalność i pomysłowość hasła oraz wiedzę na temat 

tradycji regionu. Jury przyznać może łącznie 40 punktów (20 punktów za pytania zamknięte i 20 

punktów za hasło promujące województwo). Osoby z największą liczbą punktów otrzymają nagrody. 

2. Decyzje Jury są ostateczne. 
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         § 5 

        Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 13.06.2021 roku poprzez wyłonienie 10 laureatów i 

zostanie ogłoszone na stronie Organizatora. 

2. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana laureatowi za pośrednictwem wiadomości e-

mail. 

3. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody, laureaci za pośrednictwem poczty elektronicznej 

podadzą adres wysyłki lub ustalą inny sposób odbioru nagrody. 

 

      § 6 

       Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 promocyjnych wydawnictw książkowych Muzeum Etnograficznego 

w Toruniu i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   § 7 

Ochrona danych osobowych 

 

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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  

          (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy: 

A. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-

Prufferowej w Toruniu z siedzibą Wały gen. Sikorskiego 19, tel. 56 622 80 91, adres mailowy: 

kontakt@etnomuzeum.pl 

B. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: 

jniezbrzycki@wp.pl 

C. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu wzięcia udziału w 

konkursie. 

D. Uczestnik ma prawo do: - uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

E. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, 

uczestnik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania. 

F. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z 

przepisów prawa oraz przez okresy rozliczeniowo-roszczeniowe. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące jest  stanowisko  Organizatora. 

      2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie do dnia 30 maja  

    2021 r. 

3.  Zmiany wchodzą w życie z chwilą  opublikowania  na stroni www.etnomuzeum.pl  
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