REGULAMIN projektu “ARCHIMISTRZOSTWA. Wspólne tagowanie zdjęć”
Centrum Archiwistyki Społecznej uruchamia nową funkcjonalność na portalu Zbiory
Społeczne (www.zbioryspoleczne.pl) umożliwiającą tagowanie zdjęć przez wszystkich
użytkowników strony. Premiera nowej funkcjonalności będzie miała miejsce 26
listopada 2022 r. podczas “ARCHIMISTRZOSTW. Wspólnego tagowania zdjęć”.
Definicje:
1) Organizator/Centrum
2)

3)
4)
5)
6)
7)

- Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą: w
Warszawie (02-516), ul. Rejtana 17
ARCHIMISTRZOSTWA. Wspólne tagowanie zdjęć (dalej: Archimistrzostwa)
- wydarzenie, organizowane 26 listopada 2022 r. w godz. 10.00-14.00 w 4
archiwach z całej Polski oraz online. Wybrani w naborze Uczestnicy
Archimistrzostw (podmioty prowadzące archiwa społeczne) zorganizują u siebie
wydarzenie stacjonarne, podczas którego wezmą udział w rywalizacji polegającej
na zdobyciu jak największej liczby punktów za tagowanie zdjęć na portalu Zbiory
Społeczne
(www.zbioryspoleczne.pl).
Dla
zwycięskich
Uczestników
Archimistrzostw (podmiotów prowadzących archiwa społeczne, biorących udział w
Wydarzeniu) przewidziane są nagrody, m.in. profesjonalne skanery lub dyktafony.
Tagowanie - oznaczanie odpowiednimi hasłami materiałów archiwalnych
(wyłącznie tych w formatach graficznych) opublikowanych na portalu Zbiory
Społeczne. Tagi wybierane są z zamkniętej puli tagów dostępnych na stronie.
Uczestnik Archimistrzostw - podmiot prowadzący archiwum społeczne biorący
udział w Archimistrzostwach.
Zwycięzcy Archimistrzostw - Uczestnicy Archimistrzostw, którzy otrzymali
najwyższą liczbę punktów.
Drużyna - osoby biorące udział w Archimistrzostwach, tagujące zdjęcia na portalu
Zbiory Społeczne na rzecz jednego, wybranego Uczestnika Archimistrzostw,
zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.
Transmisja online - podczas Archmistrzostw Organizator przewiduje realizację
transmisji online z udziałem Uczestników Archimistrzostw biorących udział
stacjonarnie. Organizator planuje łączyć się online z Uczestnikami Archimistrzostw
trzykrotnie (na początku wydarzenia, w środku i na końcu, aby ogłosić wyniki
Rozgrywki). Transmisja będzie dostępna na profilu Facebook Organizatora.

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem projektu “Archimistrzostwa. Wspólne tagowanie zdjęć”, zwanych
dalej „Wydarzeniem”, jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą: w Warszawie
(02-516), ul. Rejtana 17 lok. 25/26/27, NIP 521-388-93-07, REGON 385444632,
instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 119/2020, zwaną dalej
„Organizatorem” lub „Centrum”.
2. Wydarzenie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.cas.org.pl.
3. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2
Zasady udziału w Archimistrzostwach
1. W Archimistrzostwach można wziąć udział dołączając do wybranej Drużyny na dwa
sposoby - stacjonarnie w porozumieniu z wybranym Uczestnikiem Archimistrzostw
lub online.
2. Każda osoba zainteresowana udziałem w Wydarzeniu wybiera jednego Uczestnika
Archimistrzostw, na rzecz którego będzie grać.
3. W Wydarzeniu bierze udział 4 Uczestników Archimistrzostw:
a) Archiwum Społeczne Wsi Głogoczów prowadzone przez Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie;
b) Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie;
c) Centrum Trzech Kultur w Suchowoli;
d) Konińskie Archiwum Społeczne prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.
4. Aby dołączyć do Wydarzenia stacjonarnie - należy porozumieć się z wybranym
Uczestnikiem Archimostrzostw i potwierdzić możliwość udziału stacjonarnego.
5. Aby dołączyć do Wydarzenia online należy:
a) w dniu 26.11.2022 r. w godz. 10.00-13.30 wejść na portal Zbiory Społeczne

(https://www.zbioryspoleczne.pl/) i dołączyć do gry “Archimistrzowie”. Do gry
można dołączyć w dowolnym momencie we wskazanym przedziale czasowym;
b) w polu “wpisz pseudonim Archimistrza” wpisać lub wybrać jeden z czterech
pseudonimów przypisanych do Uczestników Archimistrzostw;
c) kierować się instrukcją na portalu.
§3
Zasady punktacji
1. Każdy członek Drużyny ma do wyboru trzy różne tryby gry:
A. Dodaj - wybieranie z dostępnej bazy tagów, tych które najlepiej opisują wskazany
materiał archiwalny. Każdy zaproponowany tag to 2 punkty. Użytkownikowi
pokazują się wybrane automatycznie materiały. Przy wybieraniu trybu gry możliwe
jest wskazanie archiwum/archiwów, którego zbiory będą pokazywały się podczas
gry.
B. Sprawdź - weryfikacja tagów zaproponowanych przez innych użytkowników.
Każdy zweryfikowany tag to 1 pkt. Użytkownikowi pokazują się wybrane
automatycznie materiały. Przy wybieraniu trybu gry możliwe jest wskazanie
archiwum/archiwów, którego zbiory będą pokazywały się podczas gry.
C. W trybie Eksploruj, użytkownik może samodzielnie przeglądać materiały dostępne
na portalu Zbiory Społeczne, a przy każdym materiale pojawia się możliwość
dodania lub/i zweryfikowania tagów, o ile nie zostały one dodane/zweryfikowane
wcześniej przez użytkownika korzystającego z tego samego pseudonimu.
Punktacja w tym trybie jest taka sama jak w grach Dodaj i Sprawdź.
2. Tagi będą widoczne po zweryfikowaniu przez innych użytkowników zgodnie z zasadą
- aby tag został zweryfikowany musi otrzymać wynik +3; każde dodanie tagu do
zdjęcia lub pozytywna weryfikacja, to +1 do jego weryfikacji; negatywna weryfikacja
to -1 do ostatecznego rozliczenia weryfikacji.
3. Punkty zbierane na rzecz wybranego Uczestnika Archimistrzostw zliczane są na
bieżąco i pokazują się na dolnym pasku strony. Poprzez kliknięcie w “Zobacz

ranking” można przejść do podstrony z Rankingiem i zobaczyć wyniki wszystkich
Uczestników Archimistrzostw.
4. Punkty Uczestników Archimistrzostw przestają być naliczane o godz. 13.30
26.11.2022. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub
przerwania naliczania punktów i zakończenia Wydarzenia w przypadku problemów
technicznych.
5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, Organizatorowi przysługuje prawo
wykluczenia Uczestnika Archimistrzostw lub poszczególnych członków Drużyny.
6. Zwycięzcą Archimistrzostw zostanie Uczestnik Archimistrzostw, który do godz.
13.30 zbierze największą liczbę punktów. Wyniki, dostępne na podstronie z
Rankingiem, z godz. 13.30 zostaną ogłoszone podczas transmisji wydarzenia.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

§4
Nagrody
Uczestnik Archimistrzostw, który do godz. 13.30, 26.11.2022, zgromadzi największą
liczbę punktów otrzyma nagrodę główną. Organizator przewiduje przyznanie
maksymalnie 3 wyróżnień.
Zwycięzcom Archimistrzostw zostaną przyznane następujące nagrody:
a) nagroda główna w postaci: skanera lub dyktafonu z osprzętem (o wartości ok.
1500 zł.) oraz dysk zewnętrzny o pojemności 4 TB (o wartości ok. 540 zł.);
b) maksymalnie 3 wyróżnienia w postaci: dysków zewnętrznych o pojemności 4
TB (o wartości ok. 540 zł.)
Zdobywca nagrody głównej będzie miał możliwość wybrania jednej z dwóch
opisanych wyżej nagród, w zależności od potrzeb danego podmiotu prowadzącego
archiwum. Zdobywca nagrody wskaże drogą mailową na adres wskazany przez
Organizatora, którą nagrodę wybiera w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia
Archimistrzostw.
Organizator Archimistrzostw zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej niż
określona w Regulaminie liczby nagród.
Zwycięzcy Archimistrzostw zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości
przesłanej na adres mailowy wskazany w Formularzu.
Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone przesyłką kurierską lub pocztową na adres
pocztowy wskazany w Formularzu, w terminie do 30 dni od dnia podjęcia decyzji o
wybranej nagrodzie głównej.
Zwycięzcy Archimistrzostw, jako osoby prawne, zobowiązani są we własnym
zakresie uregulować kwestie związane z odprowadzeniem podatku dochodowego we
właściwej wysokości do właściwego urzędu skarbowego. Organizator nie przewiduje
przeznaczenia na ww. cel żadnych środków finansowych.
Organizator ma prawo udostępnić dane zwycięzcy (nazwa podmiotu prowadzącego
archiwum społeczne, nazwa archiwum społecznego, miejscowość działalności) na
stronie internetowej www.cas.org.pl, w mediach społecznościowych i newsletterze
Organizatora, a Uczestnik Archimistrzostw wyraża na to zgodę.
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§5
Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
Archimistrzostw winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie
później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków w
prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
oraz adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem “Konkurs - Archimistrzostwa”.
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§6
Postanowienia końcowe
W przypadku zmiany danych adresowych Uczestnik Archimistrzostw jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem
wyłączenia odpowiedzialności Organizatora za skutki braku doręczenia
Uczestnikowi korespondencji i nagrody związanej z realizacją niniejszego
Regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych
powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub
odwołania Konkurs, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej
Organizatora.
Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawach związanych z Konkursem jest:
pani Maria Mossakowska, tel. 22 294 11 05, e-mail: m.mossakowska@cas.org.pl
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie
Organizatora.

