Regulamin
Uczestnictwa w konkursie
„Zilustruj z nami buriacką baśń”

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 26, 15-085 Białystok.
2. Celem konkursu jest:
1) Stworzenie ilustracji do tekstu„Angara, niepokorna córka Bajkała” na motywach buriackiej baśni;
2) Rozpowszechnienie wiedzy na temat Syberii będącej jednym z miejsc dziewiętnastowiecznych zesłań
do Rosji i masowych deportacji w głąb ZSRS w XX w. a jednocześnie krainy zamieszkałej przez narody
syberyjskie, mające swoją tradycję i kulturę, nad którą pochylali się polscy badacze - zesłańcy;
3) Rozpowszechnienie wiedzy o kulturach rdzennych ludów syberyjskich;
4) Promocja edukacyjnej misji Muzeum Pamięci Sybiru.
3.
Szczegóły
dotyczące
przebiegu
Konkursu
będą
zamieszczane
na
stronie
internetowej
www.sybir.bialystok.pl. oraz na fanpage’u Organizatora na Facebooku.
4. Prace konkursowe należy nadsyłać do dn. 30 sierpnia 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
5. Ogłoszenie wyników w formie elektronicznej zostanie opublikowane dn. 12 września 2020 roku na
stronie internetowej www.sybir.bialystok.pl oraz na fanpage’u Organizatora na Facebooku.
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§ 2.
Uczestnicy Konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Syberii oraz dziedzictwem
kulturowym rdzennych ludów syberyjskich.
Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych. Uczestnikami mogą być: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora konkursu.
Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

§ 3.
Zasady udziału w Konkursie
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Technika przygotowanych na Konkurs prac plastycznych jest dowolna. Dopuszcza się
grafikę
komputerową.
Prace konkursowe (w formie plastycznej lub elektronicznej) można złożyć osobiście lub nadsyłać wraz z
oświadczeniem zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, pocztą na adres:
Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1 15-121
Białystok, elektronicznie na adres:
edukacja@sybir.bialystok.pl z dopiskiem (na kopercie lub w treści maila: Konkurs „Zilustruj z nami
buriacką baśń”.
Jeżeli praca jest przesyłana w wersji elektronicznej, musi być zapisana w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia
powinien mieć nie mniej niż 2400px. Plik JPG musi być podpisany nazwiskiem i imieniem autora.
§4
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia przez autora prac lub w
przypadku osoby niepełnoletniej opiekuna prawnego (dalej: „uczestnik”), które stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu (dostępnego na stronie internetowej www.sybir.bialystok.pl oraz na fanpage’u
Organizatora na Facebooku) i przesłanie oświadczenia razem z pracami (drogą elektroniczną w formie
skanu).
Uczestnik w chwili przesłania prac wraz z oświadczeniem wyraża zgodę na opublikowanie prac oraz
imienia i nazwiska ich autora na stronie www.sybir.bialystok.pl oraz w mediach społecznościowych, w tym
na: fanpage’u Organizatora na Facebooku, na Twitterze, Instagramie.
W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie. Uczestnik niepełnoletni musi być
zgłoszony przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Wysłanie prac jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu Konkursu oraz zgodą na publikację
danych osobowych uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego w materiałach dotyczących Konkursu i
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materiałach edukacyjnych Muzeum Pamięci Sybiru – w tym na stronach internetowych Organizatora oraz
w mediach społecznościowych.
5. Nadesłane prace będą wykorzystywane przez Organizatora w celach statutowych, w tym celach
edukacyjnych.
§5
Jury
1.
Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2.
Jury zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub
niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające
wady formalne (słaba jakość, zbyt mała rozdzielczość w przypadku zdjęć itp.). W przypadku zdjęć odrzuceniu
podlegają również prace, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).
3.
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
§6
1.
Organizator uhonoruje nagrodami rzeczowymi, w postaci publikacji i gadżetów Muzeum Pamięci
Sybiru, zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
2.
Nagrodzone oraz wybrane spośród wszystkich nadesłanych przez uczestników prac zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.sybir.bialystok.pl oraz na fanpage’u Organizatora na Facebooku.
4.
Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.
§7
Prawa autorskie
1. Uczestnicy w ramach Konkursu, z chwilą otrzymania prac przez Organizatora, przenoszą na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do prac oraz zezwalają Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw
autorskich do prac na następujących polach eksploatacji, bez prawa do wynagrodzenia:
a) Wykorzystanie prac na stronie www.sybir.bialystok.pl, na profilach Muzeum Pamięci Sybiru w mediach
społecznościowych oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych Muzeum,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami przez Muzeum Pamięci Sybiru,
d) publiczne odtworzenie, wyświetlenie, udostępnienie, wystawienie w całości lub we fragmentach, przy
pomocy dowolnej techniki i w każdej formie w szczególności w utworach multimedialnych oraz
materiałach informacyjnych i/lub edukacyjnych i/lub promocyjnych Muzeum Pamięci Sybiru,
e) przechowywanie na komputerach należących do Organizatora oraz udostępnianie w ramach
prowadzonych baz danych i serwisów informacyjnych, w tym przy użyciu Internetu i innych technik
przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne i informatyczne,
f) drukowanie bez ograniczeń (także wznowień),
g) wykorzystywanie, publikowanie, prezentowanie w celach promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych.
2. Uczestnicy w chwili przesłania prac wraz z oświadczeniem upoważniają Organizatora do zlecania osobom
trzecim wykonywania zależnych praw autorskich bez potrzeby przesyłania dodatkowych oświadczeń.
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§6
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych oraz
potwierdzeniem spełnienia wobec nich obowiązku informacyjnego.
Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. Sytuacje nieobjęte niniejszym
regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w
tym Kodeksu cywilnego.
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6. Dane osobowe autorów prac i ich rodziców/opiekunów prawnych będą wykorzystane w celu
przeprowadzenia Konkursu w Muzeum Pamięci Sybiru oraz publikowane w materiałach dotyczących
Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub unieważnienia Konkursu bez podania powodu.
Informacja o zakończeniu lub unieważnieniu Konkursu zostanie podana w taki sam sposób jak informacja o
jej początku.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, str.2), zwanego w skrócie
„RODO”, Organizator informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych zbieranych podczas Konkursu jest MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU z
siedzibą przy ul. Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sybir.bialystok.pl;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych Regulaminem Konkursu „Zilustruj z nami
buriacką baśń”;
4) dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania na podst. art. 28 RODO, tj.
obsłudze techniczno-organizacyjnej;
5) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu
przeprowadzenia Akcji oraz w celach określonych Regulaminem Konkursu pozyskania prac
6) dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie;
7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu, sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8) osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9) podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem umożliwiającym udział w Konkursie, a ich
niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia w nim udziału;
10) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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