
 

Regulamin Konkursu dla dzieci MIREK W KOSMOSIE 

1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 31-864 Kraków, al. Jana 

Pawła II 39. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat. Polega na wysłuchaniu rozdziału 

pt. „Mirek w kosmosie” pochodzącego z książki “Awiatorzy” autorstwa Anny Litwinek   

i wykonaniu techniką dowolną pracy inspirowanej wymienionym wyżej rozdziale. 

3. Prace wraz ze zgłoszeniem podpisanym przez opiekuna prawnego uczestnika z podaniem imienia, 

nazwiska i wieku autora należy nadsyłać na adres deum@muzeumlotnictwa.pl do dnia 25.04.2021. 

4. Trzy najlepsze w ocenie komisji konkursowej prace zostaną nagrodzone książką Anny Litwinek 

„Awiatorzy”, z którego pochodzi ten rozdział. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 27 

kwietnia 2021 na profilu FB Muzeum Lotnictwa Polskiego 

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mail o wygranej. 

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub będzie można je odebrać osobiście w Muzeum. 

7. Przesłane zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zgodę na publikację pracy oraz nazwiska  

i wieku jej autora na profilu FB i stronie internetowej Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz  

w internetowym dwumiesięczniku „Aviator Krakowski”. 

8. Przystępując do Konkursu uczestnik i jego opiekun prawny oświadczają, że: 

1) przysługuje mu pełnia praw autorskich do pracy i prawa te nie są obciążone ani ograniczone na rzecz 

osób trzecich, 

2) praca jest całkowicie oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, 

3) praca nie narusza praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych, 

4) wyraża nieodwołalną zgodę na przechowywanie i upublicznienie przez Organizatora nadesłanej pracy 

oraz przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie korzystania  

i rozporządzania nimi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów, 

b) wprowadzanie i wykorzystywanie we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz innych 

sieciach informatycznych, 

c) wystawianie, publikowanie, wyświetlanie oraz odtwarzanie dowolną techniką, 

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych i publikacjach, 

e) wykorzystywanie utworu do celów promocyjnych i reklamy; 

f) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym. 



Udzielona licencja ma charakter niewyłączny i nieodpłatny. 

9. W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej zwanego „RODO” Organizator informuje Uczestników 

Konkursu, że Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu udziału w Konkursie jest 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 39. 

1) Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora mogą być wykorzystywane w celu organizacji 

Konkursu na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej w zgłoszeniu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

2) Dane osobowe zbierane przez Organizatora mogą być udostępnione podwykonawcom, czyli 

podmiotom, z których Organizator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. podmiotom świadczącym usługi 

informatyczne, księgowe prawnicze oraz partnerom handlowym. 

3) Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Uczestnika: imię, 

nazwisko, wiek, adres poczty elektronicznej. 

4) Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestnika poza teren EU/EOG. 

5) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez 

Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu, a także po tym czasie do końca okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Konkursu. 

6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku  

z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Uczestnikowi przysługuje prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

b) do sprostowania (poprawiania swoich danych); 

c) do usunięcia danych 

d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f) do przenoszenia danych; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

7) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. 

8) Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: 

iodo@muzeumlotnictwa.pl. 

 


