
         

 

Regulamin konkursu fotograficznego pod nazwą 

„Detale złotowskiej architektury w obiektywie” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Muzeum Ziemi Złotowskiej z siedzibą w Złotowie, ogłasza konkurs fotograficzny dla młodzieży i dorosłych pod 

nazwą: 

„Detale złotowskiej architektury w obiektywie”. 

      2.  Konkurs organizowany jest na terenie miasta Złotowa.  

 

§ 2 Tematyka i cele konkursu 

1. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii elementów architektonicznych budynków, zarówno na 

zewnątrz jak i wewnątrz, ciekawych detali dekoracyjnych wytworzonych przez budowniczych, drwali, cieśli, 

snycerzy, kowali, dekarzy i przedstawicieli innych zawodów i uwidocznienie ich w sposób ciekawy i 

oryginalny.  

2. Celem Konkursu jest rozbudzanie w mieszkańcach Złotowa kreatywności i aktywności, wspieranie talentów 

oraz promocja walorów miasta. 

 

§ 3 Uczestnictwo w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób zajmujących się zawodowo bądź amatorsko 

fotografowaniem. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia 

zawierającą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez: 

1) rodzica lub opiekuna prawnego osoby, w przypadku uczestników konkursu, którzy nie ukończyli 16 lat, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  do niniejszego Regulaminu,  

albo 

2) osobę powyżej 16 lat, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  

4. Formularz karty zgłoszenia ze stosownym oświadczeniem dotyczącym wyrażenia zgody na udział w konkursie 

i przetwarzanie danych osobowych jest dostępne na stronie internetowej Muzeum Ziemi Złotowskiej pod 

adresem www.muzeum-zlotow.pl , w zakładce konkursy. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy całej Polski, z wyłączeniem pracowników Muzeum Ziemi 

Złotowskiej i ich rodzin. 

 

 

 

http://www.muzeum-zlotow.pl/


§ 4 Prace konkursowe 

1. Na konkurs można nadsyłać wyłącznie fotografie będące oryginalnymi dziełami autora. 

2. Fotografie nadesłane na konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, 

jaki i czarnobiałej. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedozwolone. Dopuszcza 

się jedynie możliwość kadrowania oraz podstawową korektę w programie graficznym, (poprawa kontrastu, 

kolorystyki). Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki graficzne lub cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane.  

3. Na konkurs należy przysłać prace dotychczas niepublikowane w prasie oraz niewykorzystywane w innych 

konkursach.  

4. Każda osoba biorąca udział w konkursie fotograficznym może przedstawić od 1 do 8 prac fotograficznych  

w formacie cyfrowym JPG lub TIFF w wielkości nie mniejszej niż w wymiarach 148 mm x 210 mm oraz 

w rozdzielczości nie niższej niż 250 DPI. 

5. Fotografie muszą przedstawiać ciekawe i charakterystyczne detale obiektów architektury miasta Złotowa 

i powinny być zrobione w latach 2012 – 2022. 

6.  Każdą fotografię należy opisać, podając: 

 tytuł pracy, 

 datę i miejsce, gdzie fotografia została wykonana 

 godło konkursowe autora składające się z 5 liter i 5 cyfr (nie należy podawać kolejnych następujących 

po sobie liter, czy cyfr w celu uniknięcia zdublowania godła). 

 

§ 5 Zgłoszenie prac konkursowych 

 

1. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać na maila poczta@muzeum-zlotow.pl wpisując  

w temacie  „Detale złotowskiej architektury w obiektywie”, lub dostarczyć osobiście na nośniku danych  

do siedziby Muzeum Ziemi Złotowskiej Złotów ul. Wojska Polskiego 2a w odrębnej kopercie, w której 

umieszczone będą dane osobowe autora tzn. imię, nazwisko, wiek i adres (numer telefonu i adres poczty 

elektronicznej - e-mail). 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia nadesłanych prac konkursowych, które nie spełniają 

wymagań technicznych Regulaminu lub zostały wykonane poza obszarem miasta Złotowa. 

3. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

przeprowadzenia konkursu.  

4. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie, ul. Wojska Polskiego 2a tel. 

67 263 28 72. Inspektorem danych osobowych jest Alicja Mendyk tel. 500 329 056 email: am-iod@wp.pl. Dane 

osobowe, w tym również wizerunek, przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu (za zgodą rodzica 

lub opiekuna prawnego) będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców 

oraz wręczenia nagród. Udzielnie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest 

warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.  

5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do: wglądu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi do prezesa UODO. Wszelkie 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej 

w siedzibie oraz na stronie internetowej muzeum. 

 

§ 6 Terminarz i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30.04.2022 o godz. 16.00. 

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3. Ocena prac przez Jury nastąpi po 02.05.2022 r. 

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 14.05.2022 r. 

6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz na stronie 

Facebooka organizatora. 



 

§ 7 Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody za I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł  

i wyróżnienie – 200 zł. 

2. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody w postaci bonów oraz pamiątkowe dyplomy.   

 

§ 8 Komisja konkursowa 

1. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej. 

2. Przy wyłonieniu zwycięzców w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

       a) poprawność merytoryczna (zgodność z tematem); 

       b) estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia); 

       c) ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu). 

3. Komisja konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji. 

4. Jury konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.  

5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do: 

  bezpłatnego wykorzystywania wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs 

 wykorzystywania fotografii konkursowych w publikacjach, promocji oraz bieżących potrzebach 

Muzeum Ziemi Złotowskiej 

  bezpłatnego wystawiania prac konkursowych na wystawach, pokazach organizowanych przez 

Muzeum Ziemi Złotowskiej. 

2. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji Muzeum Ziemi Złotowskiej, 

pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizatorzy nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko organizatorom roszczenia przez osobę 

trzecią ze względu na naruszenie praw autorskich, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność 

cywilno-prawną z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. 

3. Uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, iż wyraża zgodę na uczestnictwo w konkursie  

na warunkach opisanych w Regulaminie konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu.  

We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydują Organizatorzy. 

 

 

 ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

  

 


