
Regulamin konkursu 

„Życzenia dla górników”  

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w 

Wieliczce.  

Cel konkursu  

1.  Wzbudzanie zainteresowania pracą górnika  oraz kształtowanie 

emocjonalnego stosunku do jego pracy.  

2.  Przybliżenie wiedzy dotyczącej tradycji  górniczych.  

3.  Rozwijanie zdolności  plastycznych, muzycznych  i  językowych.  

 

Adresat konkursu  

 

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkol i,  szkół  podstawowych 

oraz rodzin. Uczestnicy mogą przygotować „ Życzenia”  indywidualnie 

lub zespołowo w grupach przedszkolnych, klasach 1-3 szkół 

podstawowych albo w domu jako rodzina.  

 

Zasady ogólne  

 

1.  Przedmiotem konkursu są życzenia dla górników z okazji  ich święta 

BARBÓRKI w dn iu 4 grudnia.  

2.  „Życzenia” w formie wierszy, nagrań muzycznych, zdjęć  lub prac 

plastycznych należy przesłać na adres: 

p.jagielski@muzeum.wieliczka.pl  

3.  Przesłane „Życzenia” powinny zawierać następujące informacje:  

- imię, nazwisko autora/autorów lub nazwę przedszkola/ szkoły ,  

- imię i  nazwisko opiekuna (nauczyciela, rodzica) ,  

- telefon kontaktowy/ adres mailowy . 

4.  „Życzenia” zgodne z wytycznymi organizatorów prosimy wysyłać do 1 

grudnia 2020 r.  

5.  Oceny prac dokona Jury powołane przez Muzeum .  

6.  Nagrodzone i  wyróżnione „Życzenia” z ostaną opublikowane na stronie 

internetowej Muzeum oraz na Facebooku w dniu święta górników –  4  

grudnia 2020 r.  

7.  Nagrodzone osoby indywidualne/rodziny będą miały możliwość  

zwiedzania Trasy Muzeum w kopalni soli  i  Zamku Żupnego (rodzina 

max. 8 osób).  

8.  Nagrodzone grupy z przedszkola/szkoły będą miały możliwość 

skorzystania z warsztatów edukacyjnych w Muzeum w kopalni  soli .  

9.  W związku z pandemią COVID -19 nagrodę  będzie można zrealizować do 

30 czerwca 2021 r . ,  z  możliwością przedłużenia terminu przez 

Organizatora.  
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Postanowienia końcowe  

 

1.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze 

zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja z  2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1781 z późn .  zm.). Dane 

osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną 

ustawą.  

2.  Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo wglądu do 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  

3.  Organizator informuje, iż  dane osobowe laureata, mogą zostać 

opublikowane na stronie internetowej Muzeum oraz na Facebooku.  

4.  W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie 

odpowiedzialność ponos i  autor.  

5.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora 

nadesłanych „Życzeń”.  

6.  Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 

 

Informacje o konkursie  

 

Przemysław Jagielski  

Dział Edukacji ,  tel.  12  289 16 33, 12 289 16 61, 

p.jagielski@muzeum.wieliczka.pl  

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka  

WWW.muzeum.wieliczka.pl  
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