
Regulamin konkursu 
 

Wyhoduj swój kryształek soli 
 

 

 

I. Organizator 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka  

 

II. Uczestnicy 

Dzieci i dorośli 

 

III. Cele konkursu 

1. Przybliżenie wiedzy o Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

2. Rozwijanie zdolności kreatywnych 

4. Budzenie zainteresowania eksperymentami  

5. Zachęcanie do rodzinnego odkrywania świata 

5. Propagowanie akcji Zostań w domu  

 

IV. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu jest wyhodowanie w domu w procesie krystalizacji kryształków soli 

2. Hodowle mogą być tworzone zarówno samodzielnie jak i zespołowo, np. rodzinnie 

3. Zdjęcia i opis wyhodowanych kryształków należy przesyłać na adres: 

konkurs@muzeum.wieliczka.pl  

4. W ramach zgłoszenia można przesłać 3 zdjęcia, przy czym, organizator na potrzeby konkursu 

wybierze jedno. 

5. Przesłana praca powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko autora/autorów, telefon 

kontaktowy, datę założenia hodowli, krótki opis pracy  
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V. Nagrody 

I Miejsce, Zwiedzanie z przewodnikiem Trasy Muzeum w Kopalni Soli i Zamku Żupnego dla 8 osób 

(rodzina, znajomi) oraz album „Sól na świecie w fotografii” 

II Miejsce, Zwiedzanie z przewodnikiem Trasy Muzeum w Kopalni Soli i Zamku Żupnego dla 6 osób 

(rodzina, znajomi) oraz przewodnik „Zabytkowa Kopalnia Soli Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka” 

III Miejsce, Zwiedzanie z przewodnikiem Trasy Muzeum w Kopalni Soli i Zamku Żupnego dla 4 

osób (rodzina, znajomi) 

3 wyróżnienia: wejściówki do Zamku Żupnego oraz wydawnictwo – „Górnicza Wieliczka. 

Przewodnik po mieście” 

 

 

VI. Terminy 

1. Fotografie prac wykonane zgodnie z wytycznymi organizatorów prosimy przesyłać do dnia 1 

czerwca 2020 r., na adres: konkurs@muzeum.wieliczka.pl 

2. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebooku 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka do 4 czerwca 2020 roku 

3. W związku z pandemią COVID-19 realizacja nagrody będzie możliwa do końca roku 2020, z 

możliwością przedłużenia przez Organizatora.  

 

 

VI. Ocena prac i nagrody 

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Muzeum  

2. Ocenie podlega zarówno sam kryształek, jego wielkość, struktura, piękno jak i twórcza 

oryginalność kompozycji.  

 

VIII. 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 (Dz. U .z. 2019 poz. 1781t.j. z późniejszymi zmianami).   

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.  

https://muzeum.wieliczka.pl/produkt/zabytkowa-kopalnia-soli-muzeum-zup-krakowskich-wieliczka
https://muzeum.wieliczka.pl/produkt/zabytkowa-kopalnia-soli-muzeum-zup-krakowskich-wieliczka
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3. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata, mogą zostać opublikowane na stronie 

internetowej Muzeum.  

4. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi Autor.  

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora nadesłanych przez 

niego zdjęć hodowli kryształków.   

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz 

ich rodziny 

 

 

 

 

 

 

 


