
REGULAMIN KONKURSU 

„Barbórkowe życzenia dla górników” 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce. 

Cel konkursu 

1. Przybliżenie wiedzy dotyczącej tradycji górniczych. 

2. Wzbudzanie zainteresowania pracą górnika oraz kształtowanie 

emocjonalnego stosunku do jego pracy. 

3. Rozwijanie zdolności muzycznych i językowych. 

4. Propagowanie wartości aktywnego spędzania czasu wolnego w rodzinie. 

 

Adresat konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do rodzin.  

2. Zespół rodzinny powinien składać się z co najmniej jednego dziecka i co  

najmniej jednego z rodziców/dziadków/opiekunów prawnych.  

 

Zasady ogólne 

 

1. Przedmiotem konkursu są wymyślone przez zespół życzenia dla górników z 

okazji ich święta BARBÓRKI w dniu 4 grudnia. 

2. Życzenia w formie filmików zostaną ocenione w dwóch kategoriach: wiersz 

i piosenka.  

3. Życzenia należy przesłać do 22 listopada 2022 r. na adres: 

p.jagielski@muzeum.wieliczka.pl. Przesłane życzenia powinny zawierać 

następujące informacje:  

- Imię i nazwisko autora /autorów,  

- telefon kontaktowy/ adres e-mailowy. 

4. Życzenia oceni Jury powołane przez Muzeum. 

5. Osobom nagrodzonym i wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

6. Nagrodzone i wyróżnione życzenia zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Muzeum oraz na Facebooku w dniu święta górników –               

4 grudnia 2022 r.  

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 – imię i nazwisko - mogą 

zostać opublikowane na stronie internetowej Muzeum oraz na Facebooku  

w podpisie prezentowanej pracy.  

4. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność 

ponosi 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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