
REGULAMIN 

Konkurs „Museum Selfie Day” organizowany przez Muzeum Warmii i 

Mazur w Olsztynie 

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z poniższym Regulaminem. 

1.KONKURS 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. "Museum Selfie Day” 

organizowanym przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

1.2 Organizator przeprowadzi Konkurs w ramach portalu na Facebooku 

(www.facebook.com/Muzeum-Warmii-i-Mazur), za pośrednictwem strony internetowej 

www.muzeum.olsztyn.pl oraz Instagrama (www.instagram.com/muzeum_warmii_i_mazur). 

1.3 Celem konkursu jest promowanie zbiorów muzealnych oraz samego Muzeum poprzez tzw. nowe 

media i narzędzia przekazu (smartfony, telefony, tablety).    

1.4 Udział w Konkursie – wysłanie selfie pod adresem określonym w punkcie 1.2 oznacza zgodę na 

zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego Regulaminu. 

1.5 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.). 

1.6 Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.01.2017r. i trwać będzie do 19.01.2017 r.  

1.7. Oficjalne wyniki konkursu będą dostępne od  24.01.2017r.  na stronie internetowej Organizatora  

www.muzeum.olsztyn.pl  oraz na FB i Instagramie. 

2. PRAWO DO UCZESTNICTWA 

2.1 W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. 

3. ZASADY KONKURSU 

3.1  Konkurs polega na zrobieniu oraz  wysłaniu selfie z Muzeum Warmii i Mazur w dniach jego 

trwania na adres e-mail: wydawnictwa@muzeum.olsztyn.pl,  www.facebook.com/Muzeum-Warmii-i-

Mazur lub www.instagram.com/muzeum_warmii_i_mazur  wraz z podaniem imienia i nazwiska lub 

nicka oraz numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail. 

3.2. Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane w formie fotogalerii na Facebooku, stronie internetowej 

muzeum i na Instagramie. 

4. NAGRODY 

4.1 Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa.  Lista zwycięzców będzie opublikowana na 

stronie organizatora i na stronie FB i Instagramie. Nagrody będą do osobistego odbioru w siedzibie 

Muzeum.  
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4.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania/podania błędnych lub 

niepełnych danych osobowych/kontaktowych. 

4.4 W przypadku nieodebrania nagrody w ustalonym terminie lub braku kontaktu z uczestnikiem traci 

on prawo do nagrody. 

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem 

której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem. 

4.6 Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. 

5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

5.1 Zgłoszeniem do konkursu jest wysłanie zdjęcia selfie spełnienie warunków określonych w pkt 3.1. 

Regulaminu. 

5.2 Organizator może wykluczyć uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu. 


