
 

 

REGULAMIN  
ogólnopolskiego castingu na dziewczynkę z obrazu Olgi Boznańskiej  

pt. „Dziewczynka ze słonecznikami”.   

 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza do wzięcia udziału w Castingu na dziewczynkę  
z obrazu Olgi Boznańskiej pt. „Dziewczynka ze słonecznikami”. 
 
Zaproszenie kierowane jest do dziewcząt w wieku 8-12 lat oraz ich rodziców/opiekunów prawnych 
celem odnalezienia dziewczynki, przypominającej swoją sylwetką, kolorem włosów i rysami twarzy -
„Dziewczynkę ze słonecznikami”. Casting towarzyszyć będzie czasowej wystawie malarstwa Olgi 
Boznańskiej w naszym Muzeum. 
 

I. Informacje ogólne: 
1. Organizatorem ogólnopolskiego Castingu na dziewczynki z portretu Olgi Boznańskiej 

pt. „Dziewczynka ze słonecznikami ” (w dalszej treści: „Casting”) jest Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze (w dalszej treści: „Muzeum”). 

2. Casting odbędzie się w dniach 22-24.04.2023r. (sobota - poniedziałek) w siedzibie 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w godz. 10:00-15:00 (w sobotę i niedzielę) oraz 12:00-17:00 
( w poniedziałek) 

3. Celem działania jest: 
- propagowanie twórczości Olgi Boznańskiej  
- rozwijanie wśród uczniów szkół podst. zainteresowania sztukami  plastycznymi 
 

       II.            Zgłoszenie uczestnictwa : 
1. Zgłoszenia Kandydatek dokonują rodzice/opiekunowie prawni dziecka na podstawie 

KARTY ZGŁOSZENIA, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
2. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA (skan) należy wysyłać drogą mailową w dniach 

02.03.23r - 07.04.23r. na adres: konkurs.mzl@gmail.com 
Oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu Castingu (KARTA ZGŁOSZENIA + 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU) 

3. Muzeum w wyjątkowych okolicznościach (duża liczba chętnych w jednym dniu 
Castingu) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w rezerwacjach 
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preferowanych terminów Castingu. Zmiany będą dokonywane w porozumieniu 
z  Uczestnikami (kontakt pod wskazany w KARCIE ZGŁOSZENIA nr telefonu). 

4. O godzinach sesji fotograficznej będziemy informować indywidualnie. 
5. Koszty przyjazdu z/do miejsca zamieszkania pokrywają Uczestnicy. 
6. Muzeum nie pokrywa kosztów ewentualnego noclegu ani posiłków. 
7. Informacji na temat wydarzenia udziela Dział Oświatowy tel. 68 327 23 45 

 
III. Przebieg castingu: 

1. Plan zdjęciowy zostanie zorganizowany w dniach 22, 23 i 24.04.2023r. (sobota, 
niedziela, poniedziałek). Uczestnik zobowiązany jest do podania preferowanego 
terminu w KARCIE ZGŁOSZENIA. 

2. Sesja fotograficzna odbędzie się w przestrzeniach Muzeum Ziemi Lubuskiej. 
3. Uczestniczki będą pozować do zdjęć w aksamitnej sukience uszytej na wzór sukienki 

z  portretu i będącej własnością Muzeum. 
4. Uczesanie pozostaje w zakresie Uczestniczek i musi być jak najbardziej zbliżone do 

fryzury dziewczynki z portretu.  
 

IV. Nagrody 

1. Na podstawie fotografii, wykonanych podczas Castingu, Jury złożone z kuratorów 

Muzeum Ziemi Lubuskiej wybierze trzy Laureatki, które w największym stopniu 

przypominać będą postać z obrazu.  

2. Decyzja Jury dotycząca wyboru Laureatek jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

prawo odwołania. 

3. Laureatki zostaną zaproszone do Muzeum Ziemi Lubuskiej w dniu 3.06.23r. na  

uroczyste obchody Dnia Dziecka, podczas których nastąpi wręczenie nagród w Sali  

im. Jana Muszyńskiego. 

4. Każda z trzech Laureatek otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową w postaci własnego 

portretu fotograficznego na płótnie. 

5. Wszystkie Uczestniczki, biorące udział w Castingu otrzymają swoje zdjęcie w formie 

cyfrowej na wskazany w KARCIE ZGŁOSZENIA adres mailowy. 

V. Prawa autorskie i własnościowe 
1. Udział w Castingu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz upublicznienie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem 

Uczestników w celu organizacji Castingu, wyłonienia Laureatek, upowszechnienia 

informacji na temat konkursu i nagrodzonych uczestników oraz w materiałach 

reklamowych i promocyjnych do kolejnych edycji castingu.  

2. Dane osobowe Laureatek (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) będą przetwarzane na 

podstawie wyrażonej zgody w formularzu: ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Muzeum nabywa nieodpłatnie prawa do przetwarzania i wykorzystywania fotografii 

wykonanych podczas Castingu do celów własnych związanych z promocją i reklamą 

wydarzenia. 

4. Rodzice /opiekunowie prawni wyrażają zgodę na: 

a) Zaprezentowanie wizerunku wszystkich Uczestniczek w dniu finału tj. 03.06.23r. 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej, w ramach specjalnie zorganizowanej w tym celu 
wystawy fotograficznej. 

b) Opublikowanie wizerunków Laureatek w materiałach promocyjnych, na: 
www.mzl.zgora.pl,  

http://www.mzl.zgora.pl/


https://www.facebook.com/muzeumziemilubuskiej, 
https://twitter.com/YourArt_Zgora, 
https://www.facebook.com/edukacjawmuzeumziemilubuskiej ,  
na muzealnym Instagramie 
na muzealnym kanale Youtube  
oraz w prasie lokalnej i mediach towarzyszących przebiegowi Castingu i w relacji 
z uroczystego finału. 

5. Przeniesienie praw odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, 
a w szczególności do: 
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, 

formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem i cyfrowo 
b) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej, do baz danych MZL 
c) publicznego udostępniania w Internecie  

 
VI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona 
Góra, al. Niepodległości 15, posiadające numer REGON 000276340 oraz numer NIP 
9730353276.  

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym 
można się kontaktować pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Rafał Wielgus 
tel.: 68  11 40 00, adres email: iod@bhpex.pl 

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celu przeprowadzenia Castingu, zgodnie z jego 
Regulaminem, a w przypadku laureatów, w celu wydania nagród. Ponadto dla 
Uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te 
będą przetwarzane w celu promocji Castingu oraz jego Organizatora. 

4. Dane osobowe uczestników Castingu są przetwarzane przez Organizatora przez okres 
trwania Castingu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku 
przetwarzane na potrzeby promocji Castingu oraz jego Organizatora będą 
przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że 
Uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 
Castingu i wydarzeniach mu towarzyszących.             

6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma również 
prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez 
Organizatorów. Ponadto każdy uczestnik Castingu ma prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych 
osobowych. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się 
poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają 

także profilowaniu. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
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VII. Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. Wszelkie ewentualne spory, związane z przeprowadzaniem Castingu, rozpatrywane 

będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne, 

bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w 
najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


