
Regulamin konkursu „Mig dla MIK” w ETR i PJM

1. Organizatorem konkursu „Mig dla MIK” jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
(dalej: MIK), ul. 28 lipca 1943 17C.

2. Osobą odpowiedzialną za organizowanie Konkursu jest koordynator Projektu
„Małopolska. Kultura Wrażliwa” – Jakub Studziński (jego adres e-mailowy:
studzinski@mik.krakow.pl).

3. Konkurs ma na celu wyłonienie zwycięskiego znaku migowego określającego
wyłącznie MIK.

4. Konkurs trwa od 21 maja (sobota) do 18 czerwca (sobota).
a) Filmy konkursowe ze znakami migowymi przyjmujemy od 21 maja do 9

czerwca.
b) Posiedzenie Komisji konkursowej i wyłonienie zwycięskiego znaku migowego

odbędzie się 11 czerwca.
c) Ogłoszenie zwycięskiego znaku migowego i przekazanie nagrody osobie

zwycięskiej odbędzie się 18 czerwca.
5. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy chętni.
6. Udział w konkursie i nadesłanie filmiku ze znakiem migowym są równoznaczne z

akceptacją RODO.
7. Niepełnoletni Uczestnicy muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na

udział w Konkursie. Formularz zgody znajduje się na końcu Głównego Regulaminu,
w załączniku numer jeden.

8. Każdy Uczestnik może wysłać tylko JEDEN filmik z JEDNYM znakiem migowym
określającym MIK na adres mailowy: studzinski@mik.krakow.pl.

9. W mailu muszą znaleźć się takie informacje jak: imię i nazwisko, numer telefonu,
adres e-mailowy.

10. Jeśli Uczestnik jest niepełnoletni, do maila musi zostać dołączony skan/zdjęcie/PDF
zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

11. Komisja konkursowa podczas spotkania 11 czerwca wybierze JEDEN zwycięski
znak, który otrzyma najwięcej punktów. Wyróżnienia nie są przewidziane.

12. Nadesłane propozycje będą oceniane poprzez:
a) atrakcyjność przekazu,
b) czytelność i konkretność przekazu,
c) reprezentacyjność przekazu,
d) reklamowość przekazu.

13. Więcej na temat zasad oceniania można przeczytać w Głównym Regulaminie –
załącznik numer dwa.

14. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany mailowo o wygranej i o nagrodzie.
15. Nagrodą w konkursie, przewidzianą dla Zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą, jest

bon „Pociąg do kultury”, który daje możliwość wejścia do pięciu Instytucji Kultury i ich
oddziałów na terenie województwa małopolskiego. Listę Instytucji kultury wraz z ich
oddziałami można znaleźć w Głównym Regulaminie Konkursu.

16. Bon „Pociąg do kultury” będzie ważny do 30 grudnia 2022 roku.
17. Zwycięzca ma obowiązek podpisać protokół odbioru nagrody i przesłać mailem w

formie skanu na studzinski@mik.krakow.pl. Protokół odbioru znajduje się w
załączniku numer cztery w Głównym Regulaminie Konkursu.

18. Niepodpisanie protokołu odbioru jest równoznaczne z utratą nagrody.
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