
 

 

 

 

 

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na 

podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych 

Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025. 

 

 

Regulamin konkursu „Rakieta dla Mikołaja Kopernika” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Jarocinie. 

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                        

19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540  

ze zm.). 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby 

współpracujące z nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin 

należy rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, 

osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a także osobę 

pozostającą we wspólnym pożyciu.  

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach 

Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi niniejszego Regulaminu ma 

możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie.  

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.02.2023 r. ogłoszeniem na oficjalnym 

Fanpage Muzeum Regionalnego w Jarocinie na Facebooku oraz na stronie 

internetowej muzeumjarocin.pl. Konkurs kończy się w dniu 17.02.2023 r.  

6. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19.02.2023 r. podczas obchodów 

urodzin Mikołaja Kopernika, które odbędą się w Pałacu Radolińskich w 

Jarocinie oraz za pośrednictwem oficjalnego Fanpage Muzeum Regionalnego 

w Jarocinie.  

 



§ 2. Zasady 

1. Dnia 07.02.2023 r. na portalu Facebook (https://www.facebook.com/ 

MuzeumJarocin) oraz na stronie internetowej muzeumjarocin.pl zostanie 

opublikowany post konkursowy określający  warunki udziału w Konkursie 

wraz z Regulaminem. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 

3. Zadanie konkursowe polegać będzie na zbudowaniu modelu rakiety 

kosmicznej wykonanej dowolną techniką plastyczną, z wykorzystaniem 

dowolnych materiałów oraz w dowolnych rozmiarach. 

4. Wykonane modele rakiet należy dostarczyć do godziny 16:00 dnia  

17.02.2023 r. do siedziby Muzeum Regionalnego w Jarocinie (Pałac 

Radolińskich, Park 3, 63-200 Jarocin). 

5. Warunkiem dopuszczenia pracy do Konkursu będzie jej czytelne podpisanie 

imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz dołączenie do niej formularza 

zgłoszenia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. Jury Konkursu wybierze najciekawsze i najlepiej wykonane modele rakiet. 

Dostarczone modele będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych  

(klasy I-IV, klasy V- VIII). 

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz warunkach 

odbioru Nagrody podczas obchodów urodzin Mikołaja Kopernika, które 

odbędą się 19.02.2023r. w Pałacu Radolińskich w Jarocinie, a także na 

portalu Facebook Muzeum Regionalnego w Jarocinie. 

8. Wszystkie modele zgłoszone do Konkursu zaprezentowane zostaną na 

wystawie pokonkursowej, która będzie dostępna w Muzeum Regionalnym w 

Jarocinie – Pałac Radolińskich w dniu 19.02.2023 r. podczas obchodów 

urodzin Mikołaja Kopernika. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Przedstawiciel Organizatora.  

 

 

 



 

§ 3. Nagroda 

1. Za najlepsze prace przewidziane są nagrody: 

I miejsce – voucher rodzinny do Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności 

(SOWA) w Jarocinie. 

II miejsce –  voucher rodzinny do Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie. 

III miejsce – zestaw gadżetów SOWA. 

2. Nagrody będą przyznawane osobno w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej 

(I-IV klasa szkoły podstawowej) oraz starszej (V-VIII klasa szkoły 

podstawowej).  

3. Warunkiem wydania Nagrody jest obecność zwycięzcy lub jego przedstawiciela 

(rodzic, opiekun) podczas obchodów urodzin Mikołaja Kopernika, które odbędą 

się 19.02.2023r. w Pałacu Radolińskich w Jarocinie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek                   

z postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby 

wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik 

może zostać wykluczony z Konkursu.  

 

§ 4. Dane Uczestników 

1. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, wyraża zgodę na opublikowanie 

danych osobowych Uczestnika, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci 

imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na 

fanpage’u: https://www.facebook.com/ MuzeumJarocin. 

 

https://www.facebook.com/%20MuzeumJarocin


2. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie 

wizerunku dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych w ramach 

Konkursu. Zgodę należy dostarczyć wraz z gotową pracą i formularzem 

zgłoszenia do Konkursu. 

3. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie rodzic lub opiekun prawny 

Uczestnika oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych Uczestnika zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla 

potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach 

opisanych w Regulaminie. 

4. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego 

Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie 

w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.  

5. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować 

będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz 

opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie 

danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.). 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania 

nagrody. 

§ 5. Ograniczenie roszczeń 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność 

z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez 

Uczestnika Konkursu.  



3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek 

przeszkody w komunikacji z Uczestnikami konkursu wynikające z przyczyn 

niezależnych od niego.  

 

§ 6. Reklamacje 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z 

uczestnictwem w Konkursie. Reklamację można zgłosić w formie pisemnej na 

adres Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem 

na kopercie, o którym mowa powyżej. Reklamację można wnieść w okresie 

trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.  

2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie 14 dni od 

dnia ich otrzymania przez Uczestnika. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w 

terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po 

jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail 

podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą tradycyjną.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny.  

2. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i Konkursem należy 

kierować pisemnie na adres Organizatora (info@muzeumjarocin.pl) lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania 

konkursu bez podania przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego 

opublikowania.  

 

 


