Regulamin przystąpienia do programu „Klasa z kulturą”
1. Należy poprawnie wypełnić kartę Klasa z kulturą, dostępną w Dziale Edukacji
Muzeum Tatrzańskiego. Każda klasa wypełnia tylko jedną kartę, na którą należy
zebrać 3 pieczątki odwiedzając filie Muzeum Tatrzańskiego, w tym trzeba
uczestniczyć przynajmniej jeden raz w zajęciach, lekcji, warsztatach czy animacji.
Pieczątki będą otrzymywane wyłącznie przy odwiedzinach całej klasy.
2. Na osobnym arkuszu papieru prosimy dołączyć wykonane zadanie dodatkowe z
gwiazdką, za które czeka osobna nagroda. Zadanie może być wykonane
indywidualnie lub przez kilka osób.
3. Do kart należy też dołączyć wypełniony kwestionariusz dostępny na stronie Muzeum
Tatrzańskiego http://muzeumtatrzanskie.pl/edukacja/klasa-z-kultura/
4. Karty należy złożyć do 31.05.2018 r. w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego ul.
Krupówki 10, 34-500 Zakopane, lub przesłać drogą pocztową na wyżej podany adres.
Karty, które zostaną przysłane po terminie, nie zostaną zakwalifikowane - ważna jest
data stempla pocztowego.
5. Rozdanie nagród nastąpi do końca roku szkolnego 2017/2018r.
6. Informacja o ogłoszeniu wyników będzie opublikowana na stronie internetowej
Muzeum http://muzeumtatrzanskie.pl
7. Każda klasa, która przystąpiła do programu Klasa z kulturą, otrzyma nagrodę
rzeczową oraz bon na bezpłatną lekcję w roku szkolnym 2018/2019 (do
wykorzystania w pierwszym półroczu).
Dodatkowo wśród wszystkich zgłoszeń zostaną rozlosowane nagrody dla całych klas:
dwie wycieczki z przewodnikiem tatrzańskim do jednej z dolin tatrzańskich oraz
nagrody rzeczowe.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac w materiałach
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych (prasa
drukowana, radio, internet) w formie promocji instytucji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w programie kart, które są
niepoprawnie wypełnione oraz/lub nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w sytuacji jeśli żadna z
nadesłanych kart nie spełni wymogów Regulaminu.
11. Zgłoszenie do programu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu, i oświadczeniem iż praca dodatkowa została wykonana osobiście przez
zgłaszającego i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z
tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik. Uczestnicy biorący udział w programie
„Klasa z kulturą”, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane wyłącznie do celów
realizacji i promocji programu przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

