Regulamin konkursu
„Połączeni Dziedzictwem – EDD w Muzeum Okręgowym w Toruniu”
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Połączeni
Dziedzictwem – EDD w Muzeum Okręgowym w Toruniu” zwanego dalej
Konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek
Staromiejski 1, 87-100 Toruń.
3. Konkurs jest przeprowadzany w dniach 17–24 września 2022 roku.
4. Konkurs jest prowadzony na oficjalnej stronie na Instagramie
@muzeum_torun_okregowe
Cele konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia posiadająca konto
na Instagramie, a także osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że bierze udział
w Konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu interesującego i kreatywnego
zdjęcia w przestrzeni Ratusza Staromiejskiego, Muzeum Twierdzy Toruń lub
Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów podczas wydarzeń
organizowanych 17 września 2022 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa:
„II Muzealny piknik militarny” oraz „III Toruńska Noc Muzeów”. Zdjęcie
powinno także wyrażać myśl zawartą w nazwie konkursu – „połączeni
dziedzictwem”.
3. Zdjęcie należy zamieścić na publicznym profilu instagramowym Uczestnika
Konkursu. W poście należy oznaczyć profil Muzeum Okręgowego
@muzeum_torun_okregowe i dodać hashtag #EDDwMOT. Zdjęcie nie może
być wcześniej publikowane.
4. Zdjęcie należy zamieścić w dniach od 17 do 24 września 2022 roku do godz.
24.00.
5. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest
autorem zgłaszanego zdjęcia. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że do
zgłoszonego zdjęcia przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz że nie

są one ograniczone na rzecz osób trzecich, a także, że wykorzystanie przez
Organizatora zgłoszonego zdjęcia stosownie do zasad niniejszego
Regulaminu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących
przepisów. Uczestnik Konkursu równocześnie oświadcza, iż osoby
uwidocznione na zdjęciu, których zgoda jest konieczna do ich publicznego
udostępniania, publikacji i rozpowszechniania, wyraziły zgodę na publiczne
udostępnianie, publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku.
Zasady oceny i nagrody
1. Autorzy 10 zdjęć, które otrzymają najwięcej polubień, zostaną uhonorowani
nagrodą – autor otrzyma torbę lub plecak związany z Europejskimi Dniami
Dziedzictwa.
2. Nagrody będą do odebrania w godzinach otwarcia Muzeum Okręgowego w
Toruniu – Ratusz Staromiejski, ul. Rynek Staromiejski 1.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 26 września 2022 roku. Muzeum
Okręgowe w Toruniu skontaktuje się ze zwycięzcami w wiadomości prywatnej
na Instagramie.
Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu jednocześnie akceptuje
niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego
danych osobowych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
2. Muzeum Okręgowe w Toruniu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z
udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem
lub niniejszym Regulaminem.
3. Muzeum Okręgowe w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów,
przeglądarek.
4. Muzeum Okręgowe w Toruniu przysługuje prawo zmiany niniejszego
Regulaminu.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Toruniu:
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
Sekretariat tel. 56 660 56 12
e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz z wykonywaniem przysługujących praw wyznaczony zostaje Inspektor
Ochrony Danych:
Tadeusz Tomoń
e-mail: iod@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 25

