REGULAMIN
INTERNETOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
PRZYGOTOWANEGO Z OKAZJI 40 ROCZNICY PREMIERY POLSKIEGO SERIALU
PRZYGODOWEGO
SAMOCHODZIK I TEMPLARIUSZE

TEMAT: „Samochodzik i templariusze” - przygoda z filmem
Organizator: Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku
Patronat: Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
Celem konkursu jest upamiętnienie 40 rocznicy premiery polskiego serialu przygodowego
„Samochodzik i templariusze”, przypomnienie wielu wspaniałych kreacji aktorskich, osób
zaangaŜowanych w produkcję filmu oraz chęć zainteresowania młodego pokolenia pracą
muzealnika.
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich oraz osoby dorosłe.
2. Konkurs rozpocznie się 12 marca, a zakończy 24 marca 2012 roku, o godz. 12.00.
3. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 10 pytań.
4. Codziennie, oprócz 17 i 18 marca 2012 roku, o godz. 12.00, na stronie Muzeum
Zamkowego w Malborku (www.zamek.malbork.pl) pojawi się jedno pytanie dotyczące wyŜej
wymienionego tematu.
5. Uczestnicy będą mieli 24 godziny na udzielenie właściwej odpowiedzi. Nadesłanie jej w
późniejszym terminie, czyli po godz. 12.00 następnego dnia, nie będzie brane pod uwagę.
6.
KaŜdą
z
odpowiedzi
konkurs@zamek.malbork.pl

naleŜy

kierować

na

7.
Tytuł
e-maila
powinien
być
skonstruowany
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e–mail:
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zasady:

8. Gwarancją identyfikacji poszczególnych uczestników konkursu będzie: adres e-mail, imię
i nazwisko oraz miejscowość (bez pełnego adresu), które naleŜy umieścić pod kaŜdą
odpowiedzią.
9. Informację o ewentualnych błędach uczestnik otrzyma dopiero po sprawdzeniu
wszystkich odpowiedzi w dniach 26 – 28 marca 2012 roku.
10. Osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania, wezmą udział w losowaniu
nagród,
przyznanych
przez
Dyrektora
Muzeum
Zamkowego
w Malborku. KaŜdy z trzech laureatów konkursu będzie mógł zaprosić na Nocną Wyprawę
po zamku, aŜ pięciu członków swojej rodziny lub zaprzyjaźnione osoby. Alternatywnie
laureaci mogą wybrać inną formę nagrody, którą będą vouchery (jeden imienny dla 5 osób),
uprawniające do zwiedzenia Zamku w sezonie letnim 2012 roku (sezon letni rozpoczyna się
15
kwietnia
i
kończy
15
września)
Laureaci oraz pięć dodatkowo wylosowanych osób otrzymają takŜe, autograf Stanisława

Mikulskiego, uzyskany specjalnie na okoliczność konkursu, DVD z filmem Samochodzik i
templariusze oraz bogato ilustrowany katalog Pocztówki w zbiorach Muzeum Zamkowego
w Malborku autorstwa Artura Dobrego.
11.
W
Nocnej
Wyprawie
będzie
moŜna
wziąć
udział
w
terminach:
od
01
14
kwietnia
oraz
od
01
16
września
2012
roku.
Organizator wymaga, aby w kaŜdej druŜynie laureata konkursu znajdowała się przynajmniej
jedna osoba pełnoletnia. Przed Wyprawą powinna ona przekazać organizatorowi pisemne
oświadczenie, iŜ w trakcie imprezy bierze pełną odpowiedzialność za niepełnoletnich
członków druŜyny. W oświadczeniu powinny być wymienione z imienia i nazwiska wszystkie
osoby niepełnoletnie. Do oświadczenia naleŜy dołączyć zgody ich opiekunów prawnych na
udział w Nocnej Wyprawie. Oświadczenie i załączone zgody opiekunów naleŜy przekazać
organizatorowi
konkursu
przed
rozpoczęciem
imprezy.
Opisane formalności nie są wymagane w przypadku, gdy w Nocnej Wyprawie biorą udział
osoby pełnoletnie lub rodziny o bliskim stopniu pokrewieństwa (rodzice + dzieci).
13. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej na swój adres e-mail w dniu 30 marca
2012 roku. Ich dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną zamieszczone na
oficjalnej stronie Muzeum.
14. W sytuacji, gdy zasady określone w Regulaminie konkursu okaŜą się niezrozumiałe
naleŜy
kierować
pytania
do
pracownika
Działu
Edukacji:
Ewy
Kasprzyk
e.kasprzyk@zamek.malbork.pl tel. 55 647 09 84
W celu ułatwienia poszukiwań i ujednolicenia odpowiedzi proponujemy uczestnikom
konkursu, aby skorzystali z następujących stron internetowych:

www.filmpolski.pl
www.pansamochodzik.nostalgia.pl
www.nienacki.art.pl
www.wikipedia.pl
www.film.onet.pl
www.film.interia.pl
www.twojefilmy.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji regulaminu.

