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REGULAMIN KONKURSU 
 

„List do Św. Mikołaja” 
 

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej 

(w organizacji). 

2. Adres Organizatora: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej 

(w organizacji), ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim. 

3. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości dziecięcej, pobudzanie dziecięcej 

wyobraźni oraz rozwijanie zainteresowania lokalną historią. 

4. Konkurs trwa od 7 grudnia 2020 r. do 21 grudnia 2020 r. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.    

6. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku: 3 – 13 lat. 

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Aby zgłosić pracę do konkursu, rodzic/opiekun prawny winien wypełnić Kartę 

Zgłoszeniową (Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „List do Św. Mikołaja”). 

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, wcześniej niepublikowaną, 

samodzielnie wykonaną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

3. Przesłanie pracy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu Konkursu „List do 

Św. Mikołaja”. 

4. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie listu do 

Św. Mikołaja.  

5. Prace plastyczne nie powinny przekraczać formatu A4. Mogą być wykonane dowolną 

techniką plastyczną płaską. 

6. Listy do Św. Mikołaja powinny być napisane odręcznie i nie przekraczać strony 

formatu A4. 

7. Prace będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu lub 

zdjęcia pracy na adres: edukacja@muzeumpamieci.pl lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej na adres siedziby: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej  

(w organizacji), ul. Wyspiańskiego 10, pokój 215, 32-600 Oświęcim.                        
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Uwaga! W konkursie będą rozpatrywane tylko te prace, które zostaną dostarczone do  

21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) włącznie i posiadające wymagane dokumenty. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 22 grudnia 2020 r. na stronie 

www.muzeumpamieci.pl w zakładce edukacja oraz poprzez portal społecznościowy 

Facebook. 

 

II. OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Pamięci 

Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). 

2. Podczas oceny prac brane pod uwagę będą następujące kryteria: 

 zgodność z tematem, 

 atuty literackie/plastyczne, 

 pomysłowość, 

 estetyka pracy. 

3. Prace literackie oraz plastyczne uczestników  konkursu będą oceniane w trzech 

kategoriach wiekowych: 

• kategoria I  wiek 3 – 5  

• kategoria II  wiek 6 – 8  

• kategoria III  wiek 9 – 13 

4. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Przekazanie nagrody 

nastąpi w sposób ustalony w porozumieniu z autorem. 

5.   Organizator przewiduje opublikowanie prac na stronie internetowej Organizatora:   

       www.muzeumpamieci.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook:  

       www.facebook.com/muzeum.pamieci.oswiecim 

6.   Przesłane w konkursie prace nie podlegają zwrotowi, stają się własnością Organizatora.  

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia w celach niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia organizowanego konkursu (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.  

http://www.muzeumpamieci.pl/
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a) RODO). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych zawartych w Karcie 

Zgłoszenia do konkursu. 

3. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu znajduje się w Załączniku Nr 2 do 

Regulaminu Konkursu „List do Św. Mikołaja”. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „List do Św. Mikołaja” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA* 

 “List do Św. Mikołaja” 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

 

 

WIEK UCZESTNIKA 

 

 

 

OSOBA DO KONTAKTU – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 

(imię, nazwisko, telefon, e-mail) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.poz.1781) i Dyrektywą dotyczącą RODO. Dane 

osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w ramach realizacji celów statutowych Muzeum          

i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

  

 Zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu "List do Św. Mikołaja". 

 

           Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................... 

                                                                                           (imię, nazwisko uczestnika konkursu) 

w Konkursie "List do Św. Mikołaja" organizowanym przez Muzeum Pamięci Mieszkańców    

Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz wykorzystanie przesłanej pracy w działalności 

statutowej muzeum.  

 

 Oświadczam, że moje dziecko jest autorem zgłoszonej do konkursu pracy. 

                                                                                            

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

                                                                                        data, podpis rodzica/opiekuna prawnego  

*Karta zgłoszenia może zostać wysłana za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnie na adres siedziby  Organizatora. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „List do Św. Mikołaja” 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. 

L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Muzeum Pamięci 

Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, 

ul. Wyspiańskiego 10, reprezentowany przez Dyrektora Muzeum. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez: 

− e-mail: biuro@muzeumpamieci.pl 

− listownie na adres: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (worganizacji) 

ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu 

„List do Św. Mikołaja” i jego promocji. Podstawą przetwarzania danych osobowych 

uczestników konkursu jest art.6 ust.1 pkt. a) RODO. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione innym podmiotom (Starostwo 

Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim) wyłącznie w celu 

realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości konkursu. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie. 

6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do 

ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, wniesienia skarg do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.), cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji 

i kontroli konkursu  „List do Św. Mikołaja” do 5 lat od zamknięcia konkursu. 
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