
 

 

KONKURS  NA ŻYCZENIA 

„Złóż życzenia Krasińskiemu” 

Złoty Potok 2022 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 
1/ Organizator konkursu: 

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku 

 

2/ Cel konkursu: 

19 lutego przypada 210. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego poety doby romantyzmu. 

By uczcić to  wydarzenie, zapraszamy do udziału w konkursie i wysłania e-mail z życzeniami 

dla Krasińskiego. 

 

3/ Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do osób dorosłych. 

 

4/ Warunki konkursu: 

4.1 Uczestnik może nadesłać jeden tekst  konkursowy wyłącznie drogą elektroniczną. 

4.2 Zgłoszone do konkursu teksty nie mogą nosić znamion plagiatu. 

4.3 Do utworu nadesłanego na konkurs należy dołączyć:  

-formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie, że utwór jest wyłącznego autorstwa 

uczestnika konkursu i nie zawiera wad prawnych. 

4.4 Utwór wraz z załącznikami należy przesłać na adres: konkurs@janow.pl 

 w temacie wiadomości wpisując: „Konkurs na życzenia”.   

Do konkursu kwalifikowane będą prace nadesłane do dnia 18 lutego. 

4.5 Utwór nie może zawierać wulgaryzmów ani naruszać niczyich dóbr osobistych. 

4.6  Udział w konkursie jest bezpłatny i oznacza zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz publikacje tekstów na stronie internetowej muzeum 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

4.7 Z pośród nadesłanych tekstów najciekawsze trzy zostaną nagrodzone książką o losach 

córki Zygmunta Krasińskiego – Marii, dziedziczki dóbr złotopotockich, a wszystkie teksty 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Regionalnego im. Zygmunta 

Krasińskiego:  

www.muzeum.zlotopotockie.pl 

4.8 Prace niespełniające warunków regulaminowych lub nadesłane po terminie nie będą brały 

udziału w konkursie.  

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.  
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5/ Ogłoszenie wyników: 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Regionalnego 

im. Zygmunta Krasińskiego: www.muzeum.zlotopotockie.pl  dnia 19 lutego 2022 roku.  

Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani drogą mailową. 

Wszystkie nadesłane teksty oraz prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora.  

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum Regionalnym 

 im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku ul. Kościuszki 11, dzwoniąc pod numer 

telefonu 34 329 11 62 lub pisząc e-mail: muzeum@janow.pl 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 

z udziałem w konkursie „ Złóż życzenia Krasińskiemu” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Muzeum Regionalne 

im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, z siedzibą ul. Kościuszki 11, Złoty 

Potok 42-253 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Zenon Kubat, adres e-mail: 

zkido@onet.pl 

3.  Dane osobowe: imię i nazwisko ,e-mali  i nr telefonu przetwarzane będą w celu 

prowadzenia konkursu zgodnie z art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów).  

 

4.  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

  

5.  Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia lub zakończenia 

konkursu. 

 

6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia 

(art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych 

(art.20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 

RODO). 

  

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa. 

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

Panu/Pani udział w konkursie. 

 

http://www.muzeum.zlotopotockie.pl/
mailto:muzeum@janow.pl
mailto:zkido@onet.pl


 

 

Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie 

(zgoda wymagana na wzięcie udziału w konkursie) 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………….. oświadczam że tekst, 

nadesłany do konkursu jest wyłącznie mojego autorstwa  i nie zawiera wad prawnych, a także 

oświadczam,  że odpowiadam  finansowo za wszystkie potencjalne roszczenia z tytułu 

naruszenia praw osób trzecich.  

 

 

 
 

………………………………………………………                                     ………………………………………………………… 

                              Data                                         Czytelny podpis uczestnika konkursu 

                               

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

(zgoda wymagana na wzięcie udziału w konkursie) 

Zgoda na przesyłanie informacji dotyczącej konkursu drogą elektroniczną 

 

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących Konkursu przez Muzeum Regionalne 

im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku drogą elektroniczną  

telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219). 

 

 
………………………………………………………                                     ………………………………………………………… 

                              Data                                            Czytelny podpis uczestnika konkursu    


