REGULAMIN KONKURSU
Wiaruchna, jak to u nas było! – czyli konkurs wiedzy o Gnieźnie.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest popularyzacja historii Gniezna i promocja Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą:
Wiaruchna, jak to u nas było! – czyli konkurs wiedzy o Gnieźnie.
3. Organizatorem Konkursu oraz przyznającym nagrody jest Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie, 62-200 przy ulicy Kostrzewskiego 1, w Gnieźnie.
4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Radia Plus Gniezno.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie
i przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.) przez Organizatora. Administratorem danych osobowych
Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia
niniejszego Konkursu, w tym wydania Nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne
do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych oraz do osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, posiadających zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie oraz osób
nieposiadające zdolności do czynności prawnych.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora w trakcie trwania
Konkursu na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zakaz dotyczy także członków ich
rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo.

§2
ZADANIE KONKURSOWE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) odsłuchać pięć audycji transmitowanych w Radiu Plus Gniezno od 14 do 18 maja 2018 r., ok.
godz. 10.50 lub dostępnych na profilu FB: Interaktywne Muzeum Gniezna, na stronie
www.muzeumgniezno.pl oraz w siedzibie Muzeum w dniu 19 maja 2018 r. w godz. 16.0021.00;
b) odpowiedzieć na wszystkie pięć pytań zadanych na końcu każdej audycji i wypisać je na karcie
konkursowej w siedzibie Muzeum w dniu 19 maja w godz. 16.00-21.00.

§3
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

1. Jury składające się z dwóch osób wyznaczonych przez Dyrekcję Muzeum sprawdzi
poprawność odpowiedzi i przydzieli jeden punkt za każdą poprawną.
2. Osoby, które udzielą pięć poprawnych odpowiedzi zostaną nagrodzone upominkami
muzealnymi. Nagrody wydawane będą bezpośrednio w momencie sprawdzenia wypełnionej
karty konkursowej w siedzibie Muzeum w dniu 19 maja 2018 r. w godz. 16.00 – 21.00, aż do
wyczerpania upominków muzealnych.
3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

