
REGULAMIN 

KONKURSU  „Z DOLINY

MUMINKÓW ed. 3” 

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha 

Jamy w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów.

2. Konkurs organizowany jest w celu promocji działalności Muzeum oraz rozwijania

czytelnictwa wśród dzieci. 

Warunki uczestnictwa:

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej. 

4. Z jednej klasy do konkursu może przystąpić maksymalnie 5 uczniów.

5. W przypadku, gdy nauczyciel chciałby zaangażować całą klasę do udziału 

w konkursie, zaleca się przeprowadzenie eliminacji klasowych i zgłoszenie do 

konkursu właściwego do 5 przedstawicieli danej klasy.

6. Do konkursu nauczyciele zgłaszają uczniów wysyłając na adres 

edukacja@muzeumdobranocek.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego załączonego do Regulaminu.

7.  Zgłoszenia przyjmujemy od 28.01 do 14.02.2020 r. 

8. Do konkursu przyjmujemy pierwszych 35 zgłoszonych uczestników. Decyduje 

kolejność zgłoszeń.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zadanie konkursowe:

10. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uważne przeczytanie całej książki 

Tove Jansson „Kometa nad Doliną Muminków”. 

11. Konkurs będzie miał charakter testu jednokrotnego wyboru. 

12. Test potrwa ok. 40 min. 



Terminy:

13. Konkurs odbędzie się 28.02.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum 

Dobranocek w Rzeszowie ul. Mickiewicza 13. 

14. Uczestnicy zobowiązani są pojawić się w Muzeum co najmniej 15 min przed 

rozpoczęciem konkursu.

Rozwiązanie konkursu, nagrody:

15. Wyniki konkursu ogłoszone będą po zakończeniu konkursu, w tym samym dniu. 

W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie oraz nauczyciele lub opiekunowie 

będą mogli zwiedzić Muzeum oraz obejrzeć pokaz dobranocek. 

16. Testy sprawdzać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

17. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna (prace nie są 

przekazywane do wglądu).

18. Komisja konkursowa przyznaje 1 punkt za 1 prawidłową odpowiedź, nie 

przyznaje punktów przy pytaniach, w których zaznaczono więcej niż 1 odpowiedź

lub nie zaznaczono żadnej. 

19. Konkurs wygrywa uczestnik który uzyska największą liczbę punktów.

20. W przypadku, gdy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów Organizator 

organizuje dogrywkę w postaci quizu typu „kto pierwszy, ten lepszy” lub 

przyznaje dwa pierwsze miejsca.

21. Wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu zwycięzców. 

22. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy zaś 

pamiątkowe dyplomy. 

Dane kontaktowe Organizatora

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

tel. +48 17 748 36 51

e-mail: edukacja@muzeumdobranocek.pl

www.muzeumdobranocek.pl 

http://www.muzeumdobranocek.pl/
mailto:edukacja@muzeumdobranocek.pl


Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Konkursu

                      
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

(Prosimy o czytelne wypełnienie formularza)

Imię i nazwisko uczestnika: 

Klasa

Imię i nazwisko oraz e-mail 
opiekuna/nauczyciela 
zgłaszającego na konkurs

Dane teleadresowe, e-mail 
instytucji zgłaszającej uczestnika

Oświadczenie.
Oświadczam, że informacje przedstawione przeze mnie we wniosku konkursowym są 
zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że zapoznałem/am się regulaminem 
konkursu „Z Doliny Muminków ed. 3”  i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

   …………………/……………………………
Podpis Uczestnika / Opiekuna prawnego/ rodzica

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych, jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie,

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisem-

nie na adres administratora danych.
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału Państwa dziecka w Konkursie „Z Doliny Mumin-

ków ed. 3” . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych wynika-
jących w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
5. Administrator nie będzie udostępniał podanych danych osobowych innym odbiorcom.
6. Mają Państwo prawo: a) do dostępu do treści podanych danych osobowych, oraz ich  sprostowania – na za-

sadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO; b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO; c) do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; d) prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

mailto:iod1@erzeszow.pl

