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REGULAMIN KONKURSU 

„Moje wspomnienie z muzeum” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce ogłasza konkurs „Moje wspomnienie z 

muzeum”  

2. Konkurs organizowany jest na zakończenie obchodów roku 50-lecia Muzeum im. 

Kazimierza Pułaskiego.  

3. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.  

4. Konkurs trwa do 20.12.2017r.  

 

II. Warunki udziału w konkursie 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wspomnienia lub anegdoty 

związanej z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego (maksymalnie 1 strona A4 tj. 1800 

znaków, może być dołączona dokumentacja fotograficzna). Pracę konkursową można 

przesłać pocztą tradycyjną na adres Muzeum: ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka (o 

przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat@muzeumpulaski.pl. do 20 grudnia 2017r. 

 2. Praca musi dodatkowo zawierać: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu 

Uczestnika konkursu.  

3. Osoba decydująca się na udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z organizacją konkursu. 

 

III. Przebieg konkursu 

1. Komisja konkursowa wytypowana przez Dyrektora muzeum zapozna się ze wszystkimi 

nadesłanymi pracami, z pośród których wybierze najciekawszą.  

3. Zakończenie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się 29.12.2017 r. na stronie 

internetowej oraz na Facebooku muzeum. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyniku konkursu. 

 

IV. Nagroda 

Zwycięzca konkursu otrzyma pamiątkowe albumy dot. działalności muzeum oraz karnet 

na koncerty z cyklu „Wieczór z Kulturą” na cały 2018 rok! 

 

V.  Dane osobowe uczestników konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru 

tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.  
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2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce w jego siedzibie w celu przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody 

oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych 

osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Muzeum. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 


