REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #NocMNKi2016
1. Warunki ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w
Konkursie Fotograficznym # NocMNKi2016 (dalej: „Konkurs”), organizowanym z okazji Nocy
Muzeów 2016 w Muzeum Narodowym w Kielcach.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Narodowe w Kielcach z siedzibą w Kielcach, pl.
Zamkowy 1 (dalej: „Organizator”).
1.3. Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej www.mnki.pl aż do ogłoszenia wyników Konkursu.
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie w pkt. 4.1.
Każdy Uczestnik, wysyłając prace konkursowe na warunkach określonych w Regulaminie,
potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i polega na nadesłaniu
Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Czas trwania konkursu:
Konkurs trwa od 14 maja 2016 r. od godz. 19.00 do 15 maja 2016 r. do godz. 23.00.
3. Uczestnicy konkursu
3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba posiadająca
zarejestrowane konto na Facebooku.
3.2.W Konkursie nie mogą brać udziału, osoby odbywające praktyki bądź staż u Organizatora,
a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Zasady konkursu
4.1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu na portalu Facebook Pracy Konkursowej
oznaczonej w następujący sposób #NocMNKi2016 , tj. zdjęcia zrobionego w nocy z 14 na 15
maja 2016 r. podczas Nocy Muzeów 2016 w Muzeum Narodowym w Kielcach. Praca
Konkursowa musi powstać podczas zwiedzania Muzeum Narodowego w Kielcach i
przedstawiać „Noc Muzeów w MNKi”
4.2. Publikując zdjęcie oznaczone jak wskazano w pkt. 4.1 osoba wskazana w pkt 3.1 staje się
Uczestnikiem Konkursu.
4.3. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w
tym w szczególności zawierające treści obraźliwe, a także zawierające treści niecenzuralne,
a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą
udziału w Konkursie.
4.4. Nadesłane Prace Konkursowe nie mogą zawierać żadnych znaków towarowych ani
innych logotypów, poza znakiem lub logotypem Muzeum Narodowego w Kielcach.
4.5. Nagrody w Konkursie otrzymają osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez
Jury powołane przez Organizatora, w oparciu o subiektywne kryteria i odczucia estetyczne
członków Jury, w którego skład wejdą 3 osoby zatrudnione w Muzeum Narodowym w
Kielcach.

4.6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana 20 maja 2016 o godz. 12 na
stronie www.mnki.pl oraz na stronie Organizatora w portalu Facebook. Po publikacji
Uczestnik będący laureatem Konkursu odeśle jako informację zwrotną na adres
promocja@mnki.pl swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon – dane potrzebne do
kontaktu w sprawie odebrania nagrody. Organizator oczekuje odpowiedzi zwrotnej od
Uczestnika będącego laureatem do 3 dni roboczych od publikacji informacji o wynikach
Konkursu.
4.7. Jeden Uczestnik może zgłosić 1 pracę Konkursową.
5. Nagrody
5.1. Nagrodą w Konkursie jest nocleg dla laureata konkursu i osoby towarzyszącej w Pałacyku
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w terminie: z 4 na 5 czerwca 2016 roku lub innym
terminie po uzgodnieniu z Organizatorem.
5.2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania ewentualnych wyróżnień, które
zostaną nagrodzone upominkiem w postaci wydawnictw muzealnych.
5.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny.
6. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie
6.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzania
Konkursu i w zakresie do tego niezbędnym, w tym w szczególności przyznania i wydania
nagrody, na co Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę.
6.2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają
prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
6.3. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada do wykonanego przez
siebie zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do
dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu.
6.4. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w zgłoszeniu konkursowym zostanie
zamieszczone na stronie www.mnki.pl oraz https://www.facebook.com/mnkipl/ na co
Uczestnik wyraża zgodę, przystępując do Konkursu.
6.5. Przystępując do Konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego
www.mnki.pl oraz https://www.facebook.com/mnkipl/
7. Wydawanie nagród:
Nagroda zostanie wydana do rąk własnych Uczestnikowi będącemu zwycięzcą w siedzibie
Organizatora we wskazanym przez Organizatora terminie.
8. Inne postanowienia
8.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook.com.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie www.mnki.pl

