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Załącznik 
do Zarządzenia nr 8 

Dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu
z dnia 29 września 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA ARCHIWISTY 
30 WRZEŚNIA 2021 R.
organizowanego przez

Archiwum Państwowe w Zamościu

 

I Zasady uczestnictwa

Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Archiwisty 30 września 2021 r. i przeznaczony jest dla 
osób pełnoletnich oraz młodzieży. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub 
opiekuna. Organizatorem i sponsorem konkursu jest Archiwum Państwowe w Zamościu. 
Organizacja konkursu ma na celu popularyzację zasobu archiwalnego i działalności państwowej 
sieci archiwalnej. 

II Cele konkursu

1. Popularyzacja wiedzy na temat archiwów państwowych.
2. Kształtowanie świadomości historycznej.
3. Zachęcanie do poszukiwania odpowiedzi.
4. Promowanie wiedzy poprzez zabawę.

 

III Wymogi

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie poprawnych odpowiedzi na 10 pytań 
opublikowanych w dniu 29 września 2021 r. na stronie internetowej Archiwum 
Państwowego w Zamościu: http://zamosc.ap.gov.pl.

2. Odpowiedzi należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
kancelaria@zamosc.ap.gov.pl umieszczając słowo „Konkurs” w tytule wiadomości.

3. W przesłanej wiadomości należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko oraz 
numer telefonu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest załączenie                                  
w wiadomości pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

http://zamosc.ap.gov.pl/
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4. Odpowiedzi należy przesyłać na wskazany w pkt. 2 adres e-mail do dnia 30 września 2021 
r. do godziny 12:00. Odpowiedzi, które wpłyną po godz. 12:00 nie będą uwzględniane.  

IV Ocena i nagrody

1. Komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Archiwum Państwowego w Zamościu zajmie 
się weryfikacją poprawności nadesłanych odpowiedzi oraz wyborem 3 zwycięzców.

2. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt.
3. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie maksymalnej liczby punktów.
4. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez co najmniej 4 uczestników, 

komisja przeprowadzi losowanie, które wyłoni 3 laureatów.
5. Laureaci otrzymają nagrody w postaci wydawnictw i gadżetów ufundowanych przez 

Archiwum Państwowe w Zamościu.
6. Osoby uczestniczące w konkursie, które udzielą poprawnej odpowiedzi na co najmniej 5 

pytań otrzymają upominki.

 

V Sprawy organizacyjne

1. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach głosowania drogą mailową lub 
telefoniczną na podany nr telefonu.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 października 2021 r. na stronie internetowej 
Archiwum Państwowego w Zamościu oraz mediach społecznościowych.

3. Forma przekazania nagród laureatom będzie zależała od aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej – dopuszcza się odbiór osobisty w siedzibie Archiwum lub za zgodą 
laureata wysyłkę pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres.

4. Nadesłanie odpowiedzi na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie 
nazwiska Uczestników dla potrzeb konkursu.
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VI Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Zamościu z siedzibą 
ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w zakresie 
niezbędnym do organizacji konkursu tematycznego z okazji Dnia Archiwisty 30 września 2021 r. 
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania 
i nie są udostępniane osobom trzecim. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych 
osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w Archiwum 
odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@zamosc.ap.gov.pl 
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