
Regulamin konkursu DOMEK Z PIERNIKA 2022

Organizacja

1. Organizatorem konkursu jest Żywe Muzeum Piernika i Sklep z Piernikami
Żywego Muzeum Piernika. 
2. Regulamin programu dostępny jest do wglądu na stronie muzeumpiernika.pl
oraz w siedzibie organizatora.
3. Autor domku z piernika staje się uczestnikiem konkursu i wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu w momencie nadesłania zgłoszenia do
konkursu.

Czas trwania, harmonogram i zasady wyboru

1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 22 grudnia 2022 do 31
stycznia 2023.
2. Po skutecznym zgłoszeniu na podany w formularzu adres e-mail wysyłane
jest "Potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie Domek z piernika 2022".
3. 3 lutego 2023 zdjęcia domków zostaną opublikowane na stronie
www.muzeumpiernika.pl i www.facebook.com/MuzeumPiernika.
4. 6 lutego 2022 wszystkie domki dostarczone do muzeum zostaną
wystawione w piernikarni z początku XX wieku. Wraz z otwarciem wystawy
konkursowej, udostępnione będą karty do głosowania.
5. Domek, który uzyska najwięcej głosów głosów gości i internautów otrzyma
tytuł “Wyboru Publiczności”.
6. Głosowanie zarówno internetowe, jak i w muzeum będzie trwało od 6 lutego do 26 
lutego 2023.
7. 27 lutego 2022 werdykt jury oraz wyniki głosowań zostaną opublikowane na
stronie www.muzeumpiernika.pl , www.facebook.com/MuzeumPiernika oraz
www.facebook.com/sklepMuzeumPiernika .
8. Nagrody zostaną wysłane niezwłocznie po podpisaniu stosownych
dokumentów oraz otrzymaniu adresu pocztowego laureatów.

Uczestnictwo

1. Udział w konkursie i głosowaniu może wziąć każdy.
2. Udział w kategorii dziecięcej mogą wziąć dzieci, które nie ukończyły 13 roku
życia.
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, pracownicy Żywego
Muzeum Piernika w Toruniu (ul. Rabiańska 9) i Sklepu z Piernikami Żywego
Muzeum Piernikami (ul. Żeglarska 18), ani członkowie ich najbliższych
rodzin.



Zasady konkursu

1. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się przesłanie do organizatora domku
z piernika, opisu oraz informacji o autorach własnoręcznie wykonanego
domku z ciasta piernikowego, udekorowanego jadalnymi ozdobami.
2. Każdy domek może zostać zgłoszony do konkursu jeden raz.
3. Zgłoszenia dokonuje się z wypełnieniem i dostarczeniem (razem z domkiem
lub online) formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
www.muzeumpiernika.pl, wypełnienie jego wszystkich pól jest
obowiązkowe.
4. Formularze zgłaszające prace w kategorii dziecięcej muszą zawierać zgodę
rodziców dziecka na udział w konkursie oraz publikację danych.
5. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem zgłoszonego dzieła, że podane przez
niego informacje są zgodne z prawdą i że dysponuje prawami autorskimi do
projektu, wykonania, zdjęcia i opisu zgłaszanego domku z piernika oraz, że
uzyskał zgodę współautorów na udział w konkursie i warunki niniejszego
regulaminu.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację nadesłanych danych oraz
zdjęć na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
7.  Organizator zastrzega sobie możliwość redagowania nadesłanego opisu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu zgłoszenia,
co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia
niniejszego regulaminu, polskie prawo lub normy społeczne.

Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych jest Elżbieta Olszewska, prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą TO-TUR Toruńska Turystyka F. H. U. Elżbieta
Olszewska, z siedzibą przy ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń, posiadającą NIP
9561008009, REGON 870613588.
2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu rezerwacji biletów lub
zakupów w sklepie internetowym i nie będą przekazywane innym
odbiorcom, chyba że jest to niezbędne do realizacji wybranej usługi, zakupu
oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
3. Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla
celów konkursowych.



Nagrody

1. Przewidziane w konkursie nagrody zostaną opublikowane na stronie
www.muzeumpiernika.pl .
2. Nagrodzeni zostaną:
a. Zwycięzcy I, II i III miejsca wskazani przez Specjalną Komisję Piernikarską.
b. Zwycięzca nagrody "WYBÓR PUBLICZNOŚCI" wskazany przez
internautów i gości muzeum w drodze głosowania.
c. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród
dodatkowych.

Odbiór nagród

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą kurierską pod podany przez
zgłaszającego adres na terenie Polski.
2. Nagroda pieniężna zostanie wysłana przelewem na podany przez laureata
numer rachunku bankowego.

Postanowienia końcowe

1. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość w gotówce, ani na
inną rzecz niż przyporządkowana do danego miejsca.
2. Za każde zwycięskie zgłoszenie przyznany zostanie jeden zestaw nagród,
niezależnie od liczby autorów danej budowli.
3. Wszelkie informacje na temat konkursu będą przesyłane uczestnikom
konkursu na adres e-mail, który podano w zgłoszeniu. Organizator nie
odpowiada za nieprawidłowości w funkcjonowaniu konta pocztowego,
uniemożliwiające kontakt.


