
Regulamin konkursu na #wakacjewmuzeum – Wakacyjna podróż w przeszłość na 

Instagramie 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich, z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Szewskiej 37, 50-173 Wrocław, zwany dalej „Zakładem”, a także „Organizatorem”. 

II. Cel Konkursu 

Celem konkursu jest spopularyzowanie wizyt rodzin z dziećmi w muzeach i galeriach sztuki 

jako sposób na spędzanie wolnego czasu. 

III. Zasady prowadzenia konkursu 

1. Czas trwania Konkursu: od dnia 16 lipca do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

2. Zadanie Konkursowe: dodanie i udostępnienie publicznie na swoim profilu w serwisie 

Instagram zdjęcia na temat: „dziecko w muzeum” i otagowanie go #muzealniaki oraz 

#wakacjewmuzeum, a także oznaczenie profilu instagramowego @muzealniaki. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie autorskich  praw 

majątkowych do dodanego zdjęcia. 

4. W Konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni użytkownik serwisu Instagram. 

5. O przyznaniu nagrody decyduje komisja konkursowa powołana  przez Zakład. 

IV. Ogłoszenie wyników konkursu  i zasady wydawania nagród 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 6 września 2020 r. w serwisie 

Instagram, na profilu @muzealniaki oraz na profilu Muzeum Pana Tadeusza w 

serwisie Facebook. Autor zwycięskiego zdjęcia zostanie oznaczony, a zdjęcie 

repostowane. 

2. Przyznane zostaną trzy określone w pkt.4 poniżej  nagrody. 

3. Tryb wydania nagród: Zwycięzca w przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników 

jest zobowiązany skontaktować się z organizatorem przez adres e-mail: 

muzealniaki@ossolineum.pl w celu ustalenia terminu odbioru nagrody. 

4. Każda z trzech nagród składa się z zestawu nagród rzeczowych oraz rodzinnego 

biletu do Muzeum Pana Tadeusza. 

V. Postanowienia ogólne: 

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też 

sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego 

Facebook lub Instagram. 

2. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do 

Organizatora Konkursu. 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem 

oraz akceptuje jego treść. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego. 

5. Administratorem przetwarzającym dane osobowe uczestników konkursu jest Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich. 

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa i będzie zgodne z przyjętą przez Zakład „Polityką 

Informacyjną w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich”, opublikowaną pod 

adresem:  https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-

informacyjna-ZNiO.pdf  

https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjna-ZNiO.pdf
https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjna-ZNiO.pdf


7. Akceptując treść Regulaminu uczestnik konkursu potwierdza, że zapoznał się 

z  „Polityką Informacyjną w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” i zgadza się z 

jego treścią 

8. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą  w zakresie i w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu oraz w celach marketingowych, a także w celu 

komunikacji z uczestnikami, wydania nagród zwycięzcom, w tym również publikację 

imiennej listy zwycięzców w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej 

Organizatora i w mediach społecznościowych Organizatora. 

9.  W sprawach ochrony danych osobowych uczestników konkursu należy 

kontaktować się na adres mailowy: iodo@ossolineum.pl 

mailto:iodo@ossolineum.pl

