
WAKACYJNY KONKURS PRASOWY 2021 

„Biała za czasów Radziwiłłów” 

    

REGULAMIN KONKURSU: 

 

 

§ 1.  ORGANIZATOR 

 

Organizatorem Konkursu jest Dział Naukowo – Oświatowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej 

Podlaskiej, Centrum Edukacji Muzealnej ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska, kontakt: tel. 

508 091 745, e-mail: edukacja@mueumbiala.pl  

 

§ 2.  CELE KONKURSU 

 

1. Upowszechnianie wiedzy o historii miasta Biała Podlaska za czasów Radziwiłłów.  

2. Popularyzacja wystawy: „Biała za czasów Radziwiłłów” udostępnianej w budynku głównym 

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.   

 

§ 3.  UCZESTNICY 

 

1.  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która co najmniej w dniu zgłoszenia swojego 

udziału w Konkursie, spełnia następujący warunek:  
 

 

§ 4.  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumbiala.pl, fanpage’u na 

Facebooku, mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz 

w lokalnej prasie.  

2. Konkurs trwa od 6 lipca do 7 września 2021 roku. 

3. Konkurs zawiera 9 pytań i dotyczy wiedzy o historii Białej za czasów Radziwiłłów, którą można 

również poznać odwiedzając stałą wystawę poświęconą tej tematyce w muzeum.  

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia oraz karty 

odpowiedzi na adres Organizatora: Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Centrum 

Edukacji Muzealnej, ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska.  

5. Udział w konkursie jest możliwy również poprzez przesłanie na adres e-mail Organizatora: 

edukacja@muzeumbiala.pl skanów lub zdjęć wypełnionego formularza zgłoszeniowego i karty 

odpowiedzi.   

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie karty odpowiedzi na adres: Muzeum Południowego 

Podlasia w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c lub edukacja@muzeumbiala.pl do 7 września 2021 

roku (liczy się data stempla pocztowego). 

7. Karta odpowiedzi powinna zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu oraz jego 

adresem zamieszkania i numerem telefonu.  

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnione i dostarczone w wersji papierowej oświadczenie 

dotyczące upublicznienia danych osobowych Uczestnika dostępnego na stronie internetowej: 

www.muzeumbiala.pl oraz w  siedzibie Organizatora.  
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§ 5.  NAGRODY 

1. Na Uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody książkowe oraz upominki. 

2. Losowanie nagród odbędzie się 8 września 2021 roku o godz. 10:00 przez komisję konkursową 

powołaną przez Organizatora. 

3. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Muzeum: 

www.muzeumbiala.pl, fanpage’u na Facebooku, mediach społecznościowych oraz stronie 

internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz w lokalnej prasie.  

 

 

§ 6.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

a) Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO a ich 

administratorem jest Organizator konkursu.   

b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 604 292 696, e-mail: info@dn.net.pl.  

c) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celach 

organizacyjno - promocyjnych konkursu.  

d) Uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.  

e) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z 

uczestnictwa w konkursie i możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy lub osobisty z Organizatorem 

konkursu.  

f) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych, każdy rodzic/opiekun prawny ma prawo wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

g ) Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane do czasu 

wycofania zgody lub przez okres 1 roku od zakończenia konkursu. 
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