
Regulamin konkursu #PruszkowChallenge 

                                                                 (dalej „Konkurs”) 

 

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Dulag 121 w ramach akcji „Trochę historii! Trochę 

kultury! – Muzeum Dulag 121 na lato!”. 

 

Regulamin 

Organizator – Muzeum Dulag 121 Samorządowa Instytucja Kultury Powiatu Pruszkowskiego z 

siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. 3 Maja 8a. 

Prowadzący – pracownicy Muzeum Dulag 121 realizujący konkurs pod nazwą 

„#PruszkowChallenge”.   

Uczestnik – każdy użytkownik Internetu bez ograniczeń wiekowych. 

Laureat – autor zwycięskiego projektu graffiti w konkursie. 

Laureat Publiczności – uczestnik konkursu, który zdobędzie największą liczbę głosów w 

głosowaniu internautów. 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i Partnerzy projektu. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Konkurs ma za zadanie stworzenie pracy artystycznej w technice graffiti metodą stencil 

na koszulce, torbie zakupowej, bądź innym materiale, która swoją tematyką będzie 

nawiązywała do miejsc, wydarzeń, osób związanych z Pruszkowem. 

5. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych. 

6. Kontakt: 

     do Organizatora: dulag@dulag121.pl 

     do Prowadzących: edukacja@dulag121.pl  lub dulag121nalato@gmail.com 

§ 2 Terminy 

1. Fotografie prac konkursowych można przesyłać w terminie od 29 czerwca do 22 sierpnia 

2020 roku. 

2. W terminie od godz. 12:00 29 sierpnia do północy 5 września 2020 roku odbędzie się 

prezentacja 10 prac nadesłanych przez Uczestników oraz głosowanie internautów w ankiecie 

na stronie facebookowej wydarzenia. 

mailto:dulag@dulag121.pl
mailto:dulag@dulag121.pl
mailto:edukacja@dulag121.pl
mailto:dulag121nalato@gmail.com


 

§ 3 Zasady i przebieg konkursu 

1. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu graffiti metodą stencil na koszulce, 

torbie zakupowej, bądź innym materiale. Praca musi być ściśle związana z tematyką 

pruszkowską. 

2. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie fotografii swojej 

pracy wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, na następujący adres mailowy: 

dulag121nalato@gmail.com. Każdy z Uczestników udostępnia zdjęcie lub filmik ze swoją 

pracą na własnym profilu facebookowym i oznacza go tagiem: #PruszkowChallenge. W 

ten sposób Uczestnik może nominować do przystąpienia do konkursu kolejnych 

znajomych. 

3. Wszystkie niezbędne informacje odnośnie skonstruowania własnego szablonu do 

graffiti, wycięcia obrazka, malowania farbą lub sprayem znajdą Państwo oglądając filmik 

instruktażowy zatytułowany #PruszkówChallenge na naszym kanale na YouTube 

„Muzeum Dulag 121”. 

 

§ 4 Zasady ogłoszenia laureatów 

1. Prowadzący wyłonią Laureata Konkursu 29 sierpnia 2020 roku. Nazwisko Laureata 

zostanie opublikowane na stronie facebookowej wydarzenia oraz na stronie 

internetowej Muzeum: www.dulag121.pl. Nagroda dla Laureata zostanie przyznana 

przez Prowadzących 29 sierpnia. 

2. Organizator przewiduje wybór i prezentacje, najlepszych zdaniem Prowadzących, 10 

prac nadesłanych przez Uczestników na stronie facebookowej wydarzenia. Laureata 

Publiczności wyłonią internauci, za pomocą głosowania w ankiecie na stronie 

facebookowej wydarzenia. Internauci będą mogli głosować na swoich faworytów od 

godz. 12:00 29 sierpnia do północy 5 września. Nazwisko Laureata Publiczności zostanie 

opublikowane przez Prowadzących 7 września 2020 roku na stronie facebookowej 

wydarzenia oraz na stronie internetowej Muzeum: www.dulag121.pl. Nagroda dla 

Laureata Publiczności zostanie przyznana w siedzibie Muzeum przez Prowadzących 7 

września. 

3. Organizator przewiduje przekazanie Laureatom nagród w postaci publikacji książkowych  

i albumów. 
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4. W celu ustalenia indywidualnego sposobu odbioru nagród, Prowadzący skontaktują się 

z Laureatami Konkursu drogą mailową. 

§ 5 Dane osobowe 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników: 

a) administratorem danych osobowych Laureatów - osób udostępniających swoje dane 

kontaktowe w celu odbioru nagród jest Muzeum Dulag 121 z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 

8a (kod pocztowy: 05-800), tel.:  22 758 86 63, mail: dulag@dulag121.pl. 

b) dane osobowe uczestników projektu: 

- w postaci adresów e-mail oraz imion i nazwisk Uczestników przetwarzane będą w celu 

realizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach realizacji działalności 

statutowej Muzeum Dulag 121: 

- edukacji kulturalnej; 

- w postaci adresów i danych kontaktowych przetwarzane będą w celu przekazania nagród 

Laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

c) odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą wyłącznie podmioty świadczące 

usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty, które 

będą świadczyły usługi na zlecenie Muzeum Dulag 121; 

d) dane osobowe przetwarzane będą: - w przypadku Laureatów po zakończeniu realizacji 

Konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas 

określony w odrębnych przepisach; 

e) przysługuje Uczestnikom prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych – w przypadkach określonych w przepisach RODO; 

f) w sprawach spornych przysługuje Uczestnikom prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu 

i zasad w nim zawartych. 

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.dulag121. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia rozpoczęcia Konkursu tj. od 29 
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czerwca. 


