Regulamin Konkursu Promocyjnego
„Zwiedzaj wystawę: Na pograniczu kultur.
Sztuka sakralna w diecezji zamojsko-lubaczowskiej”
1. Nazwa Konkursu.
Konkurs prowadzony będzie pod nazwą: „Zwiedzaj wystawę: Na pograniczu kultur. Sztuka
sakralna w diecezji zamojsko-lubaczowskiej”
2. Organizator Konkursu.
Organizatorem Konkursu jest MUZEUM ZAMOJSKIE W ZAMOŚCIU, ul. Ormiańska 30,
22-400 Zamość, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr 114, NIP 9221065095,
zwane dalej Organizatorem.
3. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 09:00 i kończy się w dniu
10 września 2017 roku o godzinie 16.00.
4. Zasięg Konkursu, Uczestnicy Konkursu, warunki udziału w Konkursie
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich oraz tych osób, które ukończyły 13
rok życia są reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych.
5. Przebieg Konkursu. Laureat Konkursu. Nagroda i zasady jej przyznawania.
5.1. Uprawnionym do udziału w Konkursie jest każda osoba, o której mowa w pkt. 4
Regulaminu, która, w okresie trwania Konkursu, dokona zakupu w kasie Muzeum przy
ul. Ormiańskiej 26 w Zamościu biletu wstępu na wystawę pn. „Na pograniczu kultur. Sztuka
sakralna w diecezji zamojsko-lubaczowskiej”, wrzuci odcinek kontrolny do przygotowanej
kasety i zachowa bilet do rozstrzygnięcia Konkursu.
5.2 Konkurs zostanie rozstrzygnięty po zakończeniu wystawy w dwóch etapach.
5.2. Pierwszy etap Konkursu nastąpi 10 września 2017 r., po zakończeniu wystawy. Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora wylosuje spośród odcinków kontrolnych
pozostawionych w specjalnej kasecie, o której jest mowa w pkt.5.1 i zamieści odpowiadające
im numery na stronie internetowej: www.muzeum-zamojskie.pl, w celu zgłoszenia osób do
drugiego etapu Konkursu.
5.3. Drugi etap polega na zaprezentowaniu biletów, przez osoby, które wrzuciły odcinki
kontrolne o tej samej numeracji, wylosowane w pierwszym etapie konkursu i upublicznione
przez Organizatora w „Informacji o Konkursie ” na stronie internetowej Muzeum.
Zaprezentowanie biletu pasującego do odcinku kontrolnego powinno się odbyć poprzez
przedstawienie odpowiedniego biletu (np. osobiste lub poprzez przesłanie zdjęcia, skanu na
skrzynkę mailową Muzeum).
5.4. Uprawnionym do nagrody jest ten uczestnik drugiego etapu Konkursu, który po wymogu
określonym w pkt. 5.3 Regulaminu prawidłowo odpowie na zadane mu pytanie konkursowe i
przekaże Organizatorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, co jest niezbędne do wydania/przeslania
nagród.
5.5. Drugi etap Konkursu trwa do dnia 30 września 2017 roku, po upływie tego terminu
nagrody nie będą przyznawane, a uprawnienie do ich żądania wygasają.
5.6. Każdy z Laureatów Konkursu uprawniony jest wyłącznie do jednej nagrody, która jest
losowana po spełnieniu wszystkich wymogów przez uczestnika Konkursu.

5.7. Nagrodami w Konkursie są między innymi:
 polskie monety okolicznościowe,
 filmy dokumentalne na płytach DVD „Bezpieczne rezerwy. Historia polskiego złota”
 książki.
5.8. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie
6. Reklamacje.
6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie przez uczestników Konkursu w okresie jego
trwania jak i w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, decyduje data wpływu
reklamacji do Organizatora.
6.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane osobowe składającego reklamację, opis
zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie reklamacji oraz jego uzasadnienie.
6.3. Reklamacje rozpoznaje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu w terminie 14
dni od daty doręczenia reklamacji. Decyzja Komisji zostanie przekazana reklamującemu na
piśmie w terminie 7 dni od daty rozpoznania reklamacji.
7. Postanowienia Końcowe.
7.1. Materiały promocyjne Konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc wiążącą
mają wyłącznie postanowienia Regulaminu Konkursu.
7.2. Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie Muzeum
Zamojskiemu w Zamościu
7.3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.muzeum-zamojskie.pl
7.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w granicach
prawem dozwolonych, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie godzić w prawa
nabyte uczestników Konkursu.
7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

