Regulamin Konkursu „Imię dla marynarza”
§ 1.
Organizator konkursu
1. Organizator konkursu: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13,
80-751 Gdańsk, zwane dalej „Organizatorem”.
§ 2.
Zasady prowadzenia konkursu
Czas trwania konkursu: 28.04 – 5.09.2012 r.
W konkursie mogą brać udział dzieci do lat 13.
Każda osoba może przesłać tylko jedną propozycję imienia.
Na odwrocie rysunku należy umieścić następujące informacje dotyczące uczestnika
konkursu: imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji, telefon, mail.
5. Zgłoszenie propozycji imienia należy przesłać listem poleconym na adres
Organizatora, z dopiskiem „Konkurs na imię marynarza” w dniach 28.04 – 31.05.2012
r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz można złożyć propozycję osobiście 28 i
29 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Kultury Morskiej.
6. Spośród nadesłanych propozycji wybranych zostanie 5 najciekawszych. Oceny
dokona jury w składzie: Krystyna Stubińska, Agnieszka Piórkowska, Kamila
Jezierewska, Monika Golenko, Przemysław Węgrzyn.
7. Wyboru imienia spośród 5 najciekawszych propozycji dokonają zwiedzający w
okresie 1.07-31.08.2012 r. (głosowanie w Ośrodku Kultury Morskiej oraz za pomocą
maila: m.golenko@cmm.pl). Jedna osoba może oddać jeden głos. Osoby głosujące
proszone są o podanie danych kontaktowych, dzięki czemu będą mogły wziąć udział
w losowaniu nagród. Głosy anonimowe nie będą liczone.
8. Zwycięskie imię będzie się pojawiać w materiałach dotyczących działalności Ośrodka
Kultury Morskiej i Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz we wszystkich
materiałach prasowych, marketingowych i promocyjnych związanych z konkursem.
9. Po zakończeniu konkursu zostanie opublikowana imienna lista zwycięzców w
środkach masowego przekazu, na stronie internetowej Organizatora, na facebook’u i
w publikacjach Organizatora.
10. Uczestnik konkursu zgadza się nieodpłatnie zrzec autorskich praw majątkowych do
zaproponowanego imienia.
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§ 3.
Ogłoszenie Wyników i Zasady Wydawania Nagród
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 5.09.2012 r.
2. Główną nagrodą będzie rodzinna (maksymalnie 4 osoby) wycieczka do Muzeum
Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich z rejsem statkiem wycieczkowym po Zalewie
Wiślanym, w dogodnym dla zwycięscy terminie. Przewidziane są także nagrody dla
pozostałych finalistów oraz dla pięciu osób głosujących na zwycięskie imię.
3. Tryb wydania nagród: zwycięscy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu,
nagrody zostaną wydane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

§ 4.
Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem
lub zaniechaniem osób trzecich, w tym Poczty Polskiej, a w szczególności za
zniszczenie, uszkodzenie, a także nieterminowe doręczenie lub brak doręczenia
zgłoszenia na konkurs.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania
nagrody laureatowi z powodu:
- nieprawidłowego nadania przesyłki,
- niemożności kontaktu z laureatem;
- niedotrzymania przez uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora w
niniejszym Regulaminie;
- odmowy przyjęcia nagrody przez laureata;
- niemożności odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu;
- opóźnień lub jakiekolwiek przeszkód w wydaniu nagrody spowodowanych siłą
wyższą.
§ 5.
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane pisemnie, wraz z uzasadnieniem
na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie
złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po
upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem
lub zaniechaniem osób trzecich, w tym Poczty Polskiej, a w szczególności za
zniszczenie, uszkodzenie, a także nieterminowe doręczenie lub brak doręczenia
reklamacji.
§ 7.
Przedawnienie roszczeń
1. Roszczenia uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzania Konkursu
przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności.
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi.
§ 8.
Udostępnianie Regulaminu
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej Organizatora www.cmm.pl , przez czas trwania konkursu,
począwszy od dnia jego rozpoczęcia.

§ 9.
Dane osobowe i wizerunek uczestników
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora
2. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, choć niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w
zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz w celach
marketingowych, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania
nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy zwycięzców w
środkach masowego przekazu, na stronie internetowej Organizatora, na facebook’u i
w publikacjach Organizatora.
3. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w
ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym
czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora oraz
cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w
ustawy. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel
danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.
4. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża
zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszystkich
materiałach prasowych, marketingowych, promocyjnych, związanych z konkursem
oraz w publikacjach Organizatora.
§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc
prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć uczestnika,
w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem, z
udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu
§ 11.
Sąd i prawo właściwe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub
Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.

