
PODRÓŻ Z TYGRYSEM W NOC MUZEÓW 

- konkurs fotograficzny na Instagramie 

Zabierzcie maskę Tygrysa, którą dostaliście w naszym Muzeum w podróż po Warszawie. Niech tygrys towarzyszy 
Wam podczas najpiękniejszych wspomnień z Nocy Muzeów!  

Zróbcie zdjęcie w masce w niezwykłych okolicznościach.  

Co zrobić, żeby mieć szanse na wygraną?  

•             Dodajcie interesujące zdjęcia zrobione podczas Nocy Muzeów do swojego profilu na Instagramie 18 lub 
19 maja 2019 roku. Na zdjęciu musi być widoczna maska tygrysa z naszego Muzuem.  

•             Zdjęcia oznacz trzema hashtagami: #noctygrysa , #muzeumazjiipacyfiku, #warszawa  

•             Nie zapomnij dodać profilu muzeumazji na Instagramie do Obserwowanych 
(www.instagram.com/muzeumazji) 

•             Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na naszym profilu na Intagramie oraz na naszym fanpage’u na 
fejsbuku https://www.facebook.com/muzeumazji/ w środę 22 maja 2019 r.  

Nagrody: 

1 miejsce-  pamiątkowa koszulka z limitowanej kolekcji z Nocy Tygrysa w Muzeum Azji i Pacyfiku, zestaw 
publikacji i gadżetów; 

2 miejsce – Puzzle i azjatycka gra zręcznościowa, zestaw publikacji i gadżetów; 

3 miejsce – Zestaw publikacji i gadżetów; 

 

Skrócony regulamin konkursu 

•             Konkurs trwa od 18.05.2019 do 19.05.2019r. 

•             Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, uczestnicy nocy muzeów 2019, obserwujący profil 
muzeumazji na Instagramie (www.instagram.com/muzeumazji), które w dniach od 18.05.2019 do 19.05.2019 
zamieszczą zdjęcia spełniające kryteria Konkursu, opatrzone w opisie hashtagiem #noctygrysa, #muzeumazji oraz 
#warszawa i @muzeumazjiipacyfiku. 

•             Wybór najlepszych zdjęć zostanie dokonany przez pracowników Muzeum Azji i Pacyfiku. 

•             Liczba polubień zdjęcia będzie jednym z czynników branych pod uwagę przez jury, ale nie jest to 
najważniejsze kryterium. 

•             Każdy uczestnik może dodać dowolną liczbę zdjęć  

•             Zamieszczając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest 
jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i 
osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs oraz zgadza się na jego udostępnienie na 
profilu Muzeum Azji i Pacyfiku w serwisach Facebook i Instagram.  

•             Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.05.2019. Wyniki zostaną opublikowane na profilu Muzeum Azji 
i Pacyfiku w serwisach społecznościowych Instagram i Facebook.   

Nagrodę laureat konkursu odbiera osobiście w sklepiku muzealnym, od wtorku do niedzieli w terminie 20 dni od 
daty opublikowania wyników. W momencie odbioru należy posiadać przy sobie dowód tożsamości. 
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