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REGULAMIN KONKURSU -  URZĘDY POCZTOWE W OBIEKTYWIE

1. Organizatorzy konkursu:
– Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
 
2. Cele konkursu:
- poznawanie historii poczty i urzędów pocztowych,
– rozwijanie umiejętności fotogra�i i kompozycji,
- poszerzanie wiedzy z zakresu architektury.

 
3. Adresaci konkursu:
- przedział wiekowy uczestników pow. 10 roku życia, bez górnych ograniczeń.
 
4. Wymagania konkursowe:
- zdjęcie powinno przedstawiać dowolny Urząd Pocztowy w Polsce,
- fotogra�a powinna być zamieszczona pod postem konkursowym, wraz z opisem miejsca Urzędu oraz imie-
niem i nazwiskiem autora,
- akceptujemy zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym jak i analogowym,
- Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną prace,
- dopuszczamy podstawową obróbkę gra�czną bez ingerencji w szczegóły architektoniczne obiektu.

 
5. Termin nadsyłania prac konkursowych:
- Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych ustala się na dzień 14 września 2020 roku, do godz. 12:00.
- Jury i osoby wchodzące w skład komisji konkursowej zdecydowały się przedłużyć termin nadsyłania 
prac, w zw. z powyższym punkt otrzymuje nowe brzmienie: „Ostateczny termin nadsyłania prac konkur-
sowych ustala się na dzień do 5 października 2020 roku, do godz. 12:00”.

 
6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
- Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 września 2020 roku. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na 
stronie internetowej Muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz na portalu Facebook.
- decyzją Komisji konkursowej, w zw. z przedłużeniem trwania konkursu, powyższy punkt otrzymuje 
nowe brzmienie: „ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 października 2020r. Nazwiska laureatów 
zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz na portalu 
Facebook”.
- Komisja wyłoni 3 laureatów I, II i III-go miejsca,
- Nagrodę główną stanowić będzie aparat Instax Mini,
- wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i nagrody – upominki,
- dodatkowo prace zostaną włączone do zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

7. Postanowienia końcowe:

– Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
- Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
- Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
- Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 
Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 
lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

Regulamin zatwierdzono w dniu 29.07.2020 roku.



8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnianie przesłanej fotogra�i Prace, które 
wpłyną na konkurs, stają się własnością Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu i nie będą zwracane 
autorom. Dodatkowo udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. 
nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci 
komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych 
oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administratorem danych podanych przez uczestnika konkursu jest  Muzeum Poczty i Telekomunikacji we 
Wrocławiu 

2. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji 
i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej 
organizatora konkursu oraz innych miejscach zgodnie z postanowieniami ust.8. w szczególności w działalności 
edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej organizatora 
konkursu, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

3. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom 
nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym 
jest: a. umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, b. umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 
c. opublikowanie informacji o laureatach, d. archiwizację dokumentów. 

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach -przez czas określony w tych przepisach.

7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: a. dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo 
do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia lub wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych; d. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 
zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych 
w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno-informacyjną 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach 
do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym pro�lów.

Zachęcamy do udziału w konkursie!
 

ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej, 1 piętro).
Więcej informacji: www.muzeum.wroclaw.plfacebook.com/MPiTWr tel. 71 3436765


