Regulamin konkursu
„Mój Lajkonik 2021”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu „Mój Lajkonik 2021” (dalej: Konkurs), jest Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 37, posiadające REGON: 382698540
oraz NIP: 6762562544 (dalej: Organizator).
2. Osobami upoważnionymi ze strony Organizatora do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie
przedmiotu Konkursu jest Andrzej Szoka, tel. 508 481 871 mail: folklor@muzeumkrakowa.pl
3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) i
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.)
4. Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury, o którym mowa jest w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z
dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018, poz. 1509).
5. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, w wieku od 4 do 10 lat.
6. Celem Konkursu jest:
a. popularyzacja dziedzictwa Krakowa wśród dzieci i młodzieży,
b. podtrzymanie i edukowanie o tradycji Pochodu Lajkonika dzieci i młodzieży.
7. Konkurs jest jednoetapowy i prowadzony jest w czterech kategoriach ze względu na charakter Pracy
konkursowej:
a. czapka Lajkonika (indywidualna praca);
b. orszak Lajkonika ( grupowy) - dzieci mogą wykonać czapkę, konika na kiju, przebrać się za
krakowiaków, włóczków , tatarów;
c. rysunek postaci Lajkonika, orszaku lub nawiązujący do legendy o Lajkoniku (indywidualna
praca);
d. wykonanie/zaprezentowanie piosenki o Lajkoniku (indywidualne lub zbiorowe wykonanie).
8. W celu udziału w Konkursie należy przesłać zdjęcie Pracy konkursowej lub plik ogg, avi bądź mp4
do Organizatora
9. Konkurs trwa od 20 maja 2021 r. do 2 czerwca 2021 r. - ostateczny termin nadsyłania Pracy
konkursowej. W dniu 10 czerwca 2021 r. nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu.
10. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
11. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.muzeumkrakowa.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
12. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§2
Uczestnicy Konkursu
1.
2.
3.
4.

Uczestnikami w Konkursie mogą być dzieci i młodzież w wieku od 4 od 10 lat (dalej: Uczestnicy) bez
względu na adres zamieszkania, obywatelstwo.
Uczestnikami może być rodzeństwo pod warunkiem uczestnictwa w jednej kategorii wiekowej, o
której mowa w § 1 pkt. 7 oraz grupa szkolna/przedszkolna.
Zgłoszenia do Konkursu dokonuję rodzice/opiekunowie prawni Uczestników lub instytucja
(przedszkole, szkoła), z której pochodzi grupa.
Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia wg formularza stanowiącego załącznik
nr 1 wraz z załącznik nr 1a lub załącznikiem nr 2 wraz załącznikiem nr 2a do Regulaminu, oraz:
a. udzielenie licencji o której mowa w § 6 Regulaminu.
b. wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów
związanych z organizacją Konkursu, wyłonieniem laureatów, upowszechnieniem informacji na

5.
6.

temat Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016
r. Nr 119), „RODO”
Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Konkursie.
§3
Zasady i przebieg Konkursu

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej formie przestrzennej, wielkości, za pomocą
dowolnej techniki, w tym wizualnej oraz przy użyciu dowolnych materiałów.
Praca konkursowa wykona w technice animacji, filmiku nie może przekraczać 7 minut i powinna
być wykonana i przesłana do Organizatora w formacie ogg, avi lub mp4.
Praca konkursowa, poza wymienioną w ust. 2, powinna zostać sfotografowana i dwa zdjęcia tej
pracy w formacie jpg powinny zostać przesłane do Organizatora.
Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową w każdej kategorii.
Zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z plikami o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej oraz
załącznikami o których mowa w § 2 ust. 4, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2
czerwca 2021 r. w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: folklor@muzeumkrakowa.pl.
W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs Mój Lajkonik.
Organizator w terminie 24 godzin (z wyłączeniem sobót i niedziel) prześle maila zwrotnego do
nadawcy, że otrzymał zgłoszenie oraz, że dołączony plik z Pracą konkursową jest możliwy do
odczytu.
§4
Komisja konkursowa. Rozstrzygnięcie konkursu.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
W skład Komisji konkursowej wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
Komisja konkursowa oceniać będzie Prace konkursowe w następujących kategoriach:
a) czapka Lajkonika (indywidualna praca);
b) orszak Lajkonika ( grupowy);
c) rysunek Lajkonika (indywidualna praca);
d) piosenka o Lajkoniku (indywidualne lub zbiorowe wykonanie).
Komisja konkursowa dokona oceny Prac konkursowych w każdej kategorii konkursowej według
następujących kryteriów:
a. zgodność z tematem wskazanym przez Organizatora 5 pkt.,
b. ciekawe ujęcie tematu i oryginalność 5 pkt.,
c. estetyka lub poziom wykonania 5 pkt.,
d. samodzielność.
Laureatem Konkursu w danej kategorii konkursowej zostanie Uczestnik który osiągnie wynik
najbliższy maksymalnej liczbie 15 punktów.
Uzyskanie 0 punktów w chociaż jednym ze wskazanych w pkt. 4 powyżej kryteriów wyklucza
możliwość przyznania Uczestnikowi nagrody.
Komisja konkursowa przyzna I, II oraz III miejsce w każdej kategorii. Komisja konkursowa ma prawo
przyznania nagród równorzędnych oraz nieprzyznania I nagrody.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu finału Konkursu 10.06.2021 r. w godzinach pomiędzy
12.00-20.00
Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.muzeumkrakowa.pl oraz na stronie www.facebook.com/muzeumkrakowa.
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1.

2.

§5
Nagrody
Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II oraz III miejsca w każdej kategorii o
wartości odpowiednio 400,00 zł, 300,00 zł oraz 200,00 zł.
W przypadku przyznania nagrody dla uczestników stanowiących współtwórców (w przypadku pracy
grupowej lub wykonanej przez rodzeństwo) Pracy konkursowej otrzymują oni jedną nagrodę.
Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
Nagrody nieodebrane nie przechodzą na innych uczestników Konkursu.
Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody zostaną przekazane Laureatom osobiście z zachowaniem przepisów sanitarnych w związku
z obowiązującym stanem epidemii lub przesłane pocztą.
§6
Prawa autorskie
Rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza że Uczestnik jest twórcą Pracy konkursowej, oraz
że przekazana Praca konkursowa:
 jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych konkursach,
 nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku, gdy
wykorzystanie przez Organizatora Konkursu przesłanej pracy konkursowej narusza prawa
autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, przedstawiciel ustawowy/opiekun
prawny Uczestnika zobowiązany będzie do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich
ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub
osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu
przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim,
 w przypadku gdy w kategorii wskazanej w § 1 ust. 7 lit. d, piosenka o Lajkoniku stanowić będzie
utwór stworzony i publicznie udostępniony w Konkursie, posiadać będą autorskie prawa
majątkowe do (licencję) do rozpowszechniania utworu,
 nadto w przypadku gdy Praca konkursowa zawiera wizerunek jakiekolwiek osoby, wszystkie
widniejące osoby wyraziły zgodę na opublikowanie ich wizerunku i publiczną ekspozycję.
Z chwilą przesłania Pracy konkursowej rodzic/opiekun prawny Uczestnika udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z Pracy
konkursowej według uznania Organizatora na następujących polach eksploatacji:
 utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką,
 wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
 publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet, na stronie
Organizatora, serwisie Facebook w celach związanych z relacjonowaniem i dokumentowaniem
Konkursu – wystawa pokonkursowa, oraz rozpowszechniania i promowania kultury, w celach
statutowych Organizatora,
 nadto wyraża zgodę na tworzenie i rozpowszechnianie przez Zamawiającego utworów
zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Pracy konkursowej.

§7
Klauzula informacyjna RODO
W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO” Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców Konkursu Mój Lajkonik 2021
jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35, reprezentowane
przez Michała Niezabitowskiego – Dyrektora. Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@muzeumkrakowa.pl, nr tel:.
12 619-23-02.
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych Administratora, e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl tel. 885228-000, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a
RODO do momentu rozstrzygnięcia Konkursu - za zgodą osoby, której dane dotyczą do celów związanych z
organizacją Konkursu. Natomiast podstawą prawną przetwarzania w związku z rozstrzygnięciem Konkursu,
wyłonieniem Zwycięzców Konkursu, wypłatą nagród pieniężnych oraz upowszechnieniem informacji na temat
Konkursu jego Uczestnikach oraz nagrodzonych wykonawcach Prac konkursowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane osobowe Uczestników Konkursu ponadto będą przetwarzane w celach:
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie i przechowywanie
dokumentów księgowych art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO,
 ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 rozpowszechniania i promowania kultury, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności
statutowej, jako zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust.1 lit.e) RODO.
Przekazanie danych osobowych przez Uczestników (bądź też przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów
prawnych osób niepełnoletnich) jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie, przyznania i wypłaty nagród.
4. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu oraz ich utrwalony wizerunek będą przetwarzane do czasu
zakończenia Konkursu oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z
uczestnictwem w Konkursie lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez Uczestnika, którego
dane dotyczą. Zgoda Uczestnika (bądź też przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych osób
niepełnoletnich) może być cofnięta w dowolnym momencie, jednakże nie później niż na jeden dzień przed
rozstrzygnięciem Konkursu poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail iod@muzeumkrakowa.pl
przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie.
5. Po ustaniu celu przetwarzania dane osobowe Uczestników/Zwycięzców będą przechowywane w celu
archiwalnym przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października
2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 264).
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników/Zwycięzców Konkursu są: pracownicy Administratora
bezpośrednio związani z organizacją Konkursu, pracownicy Działu Kadr i Płac Działu Finansowo-Księgowego,
Działu Prawnego, Działu Kontrolingu, Sekretariatu, pracownicy kancelarii prawnej obsługującej Muzeum, firm
informatycznych świadczących usługi informatyczne, organy ZUS, US oraz inne organy, urzędy i podmioty
działające na podstawie upoważnienia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, a także członkowie
Komisji konkursowej, a w zakresie imienia i nazwiska osoby zwiedzające wystawę pokonkursową, osoby
śledzące działalność kulturalną Organizatora w mediach i Internecie, odbiorcy stron internetowych
Organizatora i prowadzonych przez niego mediów społecznościowych oraz podmioty przetwarzające.
7. Uczestnikom/Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo:
a. dostępu do tych danych
b. sprostowania danych,
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
e. przenoszenia danych,
f. wniesienia sprzeciwu,
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanych na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnikom/Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce
organem nadzorczym jest- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Dane osobowe Uczestników/Zwycięzców Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą podlegały profilowaniu.
10. Pozyskane dane osobowe Uczestników/Zwycięzców Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i
organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO.

1.
2.
3.

§8
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że
uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres
Organizatora, podany w paragrafie 1, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty wystąpienia
zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje doręczone po terminie określonym w zdaniu
pierwszym nie będą rozpatrywane. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są
przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania
reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.05.2021 r.
Organizator

Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE
PRACA KONKURSOWA WYKONANA PRZEZ KLASĘ SZKOLNĄ/PRZEDSZKOLNĄ lub grupę dzieci, które
reprezentują określoną instytucję

Zgłaszam pracę konkursową do konkursu „Mój Lajkonik 2021” wykonaną przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(oznaczenie klasy szkolnej / grupy przedszkolnej)

Kontakt opiekuna Klasy/Grupy – e-mail, nr tel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kraków, ………………………………………………………… 2021 roku
Podpisy opiekuna Klasy/Grupy/reprezentanta instytucji :
……………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE
PRACA KONKURSOWA WYKONANA PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ – INDYWIDUALNEGO TWÓRCĘ

Zgłaszam pracę konkursową do konkursu „Mój Lajkonik 2021” wykonaną przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

W związku z faktem, że Wykonawcą Pracy konkursowej jest osoba niepełnoletnia - jej rodzic lub
opiekun prawny potwierdza, że wyraża zgodę na udział dziecka lub osoby pozostającej pod jego opieką
w konkursie, a także na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku. Formularz zgody
wypełniony wg wzoru nr 2a do Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Kontakt do opiekuna uczestnika – e-mail, nr tel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica
albo opiekuna prawnego Wykonawcy)

Załącznik nr 1a

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związków z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu „Mój Lajkonik 2021” – Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35 (31-011 Kraków) moich danych
osobowych podanych w zgłoszeniu na potrzeby organizacji Konkursu „Mój Lajkonik 2021”.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu oraz zawartą w nim Klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, będącą realizacją obowiązku
informacyjnego określonego w art. 13 RODO. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona
czasowo, ilościowo, ani terytorialnie.

……………………………………..
imię i nazwisko opiekuna Klasy/Grupy/reprezentanta Instytucji

Załącznik 2a

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO– UCZESTNIKA KONKURSU „MÓJ LAJKONIK
2021” ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA
Działając w imieniu ……………………………………………………. (imię i nazwisko niepełnoletniego Uczestnika)
jako jej/jego rodzic/opiekun prawny niniejszym wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie „Mój
Lajkonik 2021” oraz na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz moich własnych na
potrzeby organizacji Konkursu „Mój Lajkonik 2021”.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu oraz zawartą w nim
Klauzulą informacyjna będącą realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO
dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
Ponadto:
1.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu „Mój Lajkonik
2021” - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny
35, na potrzeby Konkursu.

2.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona czasowo, ilościowo, ani terytorialnie.

3.

Na potrzeby Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób zwłaszcza z innymi uczestnikami konkursu, może być cięty,
montowany, modyfikowany, dodawany do innych materiałów powstających na potrzeby
Konkursu oraz wykorzystany w celach informacyjnych.

4.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnienie w
internecie, na stronach internetowych Organizatora, na portalach społecznościowych
Organizatora jak również zamieszczany w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Ponadto wskazuję, iż wizerunek mojego dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie
lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.

………………………………………………………….
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/opiekuna

