Regulamin projektu „Przechowujmy ten skarb!”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem projektu „Przechowujmy ten skarb!” (zwanego dalej „Projektem”) jest
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie z siedzibą przy al. Warszawska 96, 20-824 Lublin, wpisane
do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury pod nr RIK 02 w partnerstwie Polskim Radiem
Regionalną Rozgłośnią „Radio Lublin SA” z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin
(zwani dalej „Organizatorami”).
2. W ramach Projektu odbędzie się konkurs zwany dalej „Konkursem”.
3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej
„Regulaminem”.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom
zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież (od III klasy szkoły podstawowej do
ostatnich klas szkół średnich).
6. Konkurs trwa od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 20 września 2020 roku.
7. Zebrany materiał dźwiękowy będzie przechowywany w archiwum Organizatorów.
8. Nadesłane nagrania nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania nagraniami, m. in. nieodpłatnej
publikacji na stronie internetowej www.skansen.lublin.pl, profilu społecznościowym
Facebook oraz w przestrzeni jego siedziby oraz www.radio.lublin.pl i profilu
społecznościowym Facebook.
9. Zagadnienia nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

§2
Zasady Konkursu
1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z tematem wizyty Jana Pawła II w Lublinie
9 czerwca 1987 r., w ramach Trzeciej Pielgrzymki do Ojczyzny, poprzez przeprowadzenie i
nagranie wywiadu ze swoimi dziadkami, rodzicami, sąsiadami czy innymi osobami będącymi
uczestnikami spotkania z papieżem na lubelskich Czubach. Wywiad ma zostać
przeprowadzony w oparciu o załączone pytania. Ma oddawać nastrój i atmosferę
towarzyszącą samym przygotowaniom do podróży do Lublina, pobytu na lubelskich Czubach i
odbioru treści wypowiedzianych przez Jana Pawła II, a także drogi powrotnej.
2. Zebrany materiał dźwiękowy powinien spełniać kryteria odpowiednich parametrów
właściwych do publikowania zarówno w mediach społecznościowych i stronach
internetowych. Pliki powinny być zapisane w formacie MP4 i zostać przesłane drogą
elektroniczną na adres: edukacja@skansen.lublin.pl

3. Do nagrań mogą zostać dołączone fotografie związane z wizytą papieża Jana Pawła II na
lubelskich Czubach.
4. Do nagrań powinny zostać dołączone następujące dokumenty:
a) Metryczka dot. osoby przeprowadzającej nagranie (zał. 1);
b) W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana zgoda opiekuna prawnego na wzięcie
udziału w Konkursie, na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie głosu (zał. 2 i 4);
c) Metryczka dot. osoby udzielającej wywiadu tj. Rozmówcy wraz z podpisaną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie głosu przez Organizatora w przestrzeni
publicznej (zał. 3 i 4).
5. Zwycięzcę wyłoni Komisja Konkursowa, w której w skład wchodzi dwóch przedstawicieli
Muzeum Wsi Lubelskiej i przedstawiciel z Polskiego Radio Lublin.
6. Kryterium, wg którego komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu, będzie: zawartość
merytoryczna treści nagrania.
§3
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
1 miejsce – zaproszenie na koncert papieski w dniu 16 października 2020 r. do siedziby
Polskiego Radio Lublin ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin.
2, 3 miejsce – rodzinna wejściówka do Muzeum Wsi Lubelskiej (siedziby Organizatora) al.
Warszawska 96, 20-824 Lublin.
Organizatorzy nie wykluczają możliwości ufundowania nagród rzeczowych.
2

Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Nieprzyjęta nagroda
przepada, zaś Zwycięzcy nie przysługuje z tego powodu zadośćuczynienie finansowe.
3. Jeśli trzykrotna próba kontaktu ze Zwycięzcą nie powiedzie się zostanie wysłany mail z prośbą
o kontakt. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 12 godzin, uczestnik zostanie wykluczony
z przyznania nagrody, a komisja wyłoni kolejnego zwycięzcę.
4. Organizatorzy oświadczają, że w związku z tym, że wartość nagród, o których mowa powyżej
jest niższa niż 2 000 PLN brutto, nie ma obowiązku odprowadzania od nich podatku
dochodowego od osób fizycznych.

§4
Ogłoszenie Zwycięzców oraz przyznanie nagród
1. Zwycięzcy Konkursu będą informowani telefonicznie i drogą mailową o wygranej w dniach 59 października 2020 r.
2. Sposób odbioru nagrody (wejściówek) zostanie ustalony indywidualnie z każdą z osób.

§5
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Muzeum Wsi Lubelskiej w
Lublinie.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu w tym
publikacji wyników wydania dyplomów i nagród dla zwycięzców Konkursu organizowanego w
ramach Projektu oraz w celu archiwizacji materiału zgodnie z zasadami Archiwum
Zakładowego Organizatora.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania do ich
pozbawienia, bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być
kierowana na adres: Muzeum Wsi lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin.

