
Regulamin konkursu 
#UsłyszGłosPowstańca  

 
 

                                                      I. Postanowienia ogólne    
  
 
1. Organizatorami konkursu jest: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.   
2. Konkurs organizowany w ramach 77. rocznicy transportu powstańców warszawskich do 
Stalagu 344 Lamsdorf  
3. Fundatorami nagród jest Organizator. 
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/CMJWLambinowiceOpole (zwanej 
dalej “Fanpage”) 
 
 

II. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 
221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące 
użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały 
niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 
2. Uczestnik oświadcza, że: 
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 
Konkursu; 
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 
Facebook; 
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 
w Konkursie; 
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook. 
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest napisanie odpowiedzi na pytanie zadane w 
przynajmniej jednym poście konkursowym oraz przesłanie jej na adres e-mail: 
promocja@cmjw.pl w wiadomości zatytułowanej #UsłyszGłosPowstańca 
4. Konkurs organizowany jest od 13 do 31 października 2021 r.   
5. Wyniki zostaną ogłoszone 5 listopada 2021 r. za pośrednictwem FanPage’a.  
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 
lub aplikacji z przyczyn zależnych od Facebook, Inc.  
 
 

III. Zadanie konkursowe 
1. Organizator publikuje na FanPage’u trzy posty zawierające wspomnienia powstańców 
warszawskich, którzy trafili do niemieckiej niewoli. Materiały zostaną opublikowane 13.10, 
20.10 i 27.10. Następnie, po upływie dwóch dni od publikacji, do każdego ze wspomnień 
zostanie zadane pytanie w formie postu na FanPage’u. Odpowiedzi, nie dłuższe niż 1000 
znaków ze spacjami, należy wysyłać na adres promocja@cmjw.pl, zawsze do niedzieli 
następującej po publikacji pytania, do godz. 23.59.   
2. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 (trzech) laureatów. Spośród nadesłanych odpowiedzi 
Organizator wybierze jedną, najciekawszą dla każdego pytania. Wybór laureatów odbędzie się 
za pomocą głosowania wśród wszystkich pracowników merytorycznych Muzeum. Trzy 
zwycięskie odpowiedzi zostaną nagrodzone.  
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3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za 
pośrednictwem postu opublikowanego na FanPage’u dnia 05.11.2021 r. Kontakt w sprawie 
odbioru nagród odbywać się będzie pod adresem promocja@cmjw.pl 
 
 

IV. Nagroda 
1. Nagrodą w konkursie są: 
 
a. Zestaw książek wydanych przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.   
b. Zaproszenie na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnej oraz Miejsca Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach z przewodnikiem oraz możliwością przejazdu Melexem w dniu 
13.11.2021 r.    
2. Nagroda zostanie wysłana przesyłką pocztową. Będzie ją można również odebrać osobiście 
w siedzibie Organizatora. 
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 13.11.2021 r. W tym samym terminie należy 
przesłać Organizatorowi adres do wysyłki. Po jego upływie nagroda 
traci ważność.  
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage’u. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z 
przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub ze względu na działanie siły wyższej. W takim 
przypadku nagroda przepada. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje podane przy 
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie 
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych 
profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 
8. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 
ani jakakolwiek inna nagroda. 
 

V. Przetwarzanie Danych Osobowych 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Uczestnicy Konkursu mogą się 
skontaktować pod adresem e-mail: cmjw@cmjw.pl 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w 
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na 
podstawie zgody Uczestnika Konkursu. 

4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi 
Konkursu, a następnie zarchiwizuje wszystkie wpisy konkursowe, pozostawiając je 
widocznymi na portalu społecznościowym Facebook. 

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 
przez Uczestnika do Konkursu. W zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest 
rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 



8. W momencie usunięcia danych profilu na portalu Facebook, Użytkownik traci możliwość 
uczestnictwa w Konkursie. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora. 

 


