
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„KOSTRZYŃSKIE POMPEJE - ZIMA” 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z Kartą zgłoszenia jest równoznaczne           

z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu. 

4. Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia 

pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 

6. Celem konkursu jest: 

a. zgromadzenie i popularyzacja fotografii przedstawiających kostrzyńskie Stare Miasto, 

b. promocja Starego Miasta i Twierdzy jako atrakcji turystycznej. 

 

Rozdział 2. 

HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Składanie prac na konkurs: do dnia 20.03.2016 r. – decyduje data wysłania e-maila lub 

dostarczenia CD . 

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Ocena prac nastąpi poprzez głosowanie w Internecie w terminie od dnia 21.03.2016 r. do 

31.03.2016 r. 

 

Rozdział 3. 

FOTOGRAFIE 

 

1. W ramach konkursu każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 fotografii. 

2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, 

wykonane dowolną techniką.  

3. Na fotografiach muszą znaleźć się motywy związane z tytułem konkursu.    

 

Rozdział 4. 

SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace należy składać w postaci cyfrowej za pomocą poczty elektronicznej na adres 

muzeum@kostrzyn.um.gov.pl lub dostarczyć do biura MTK na CD. Prace muszą zostać 

zapisane w formacie .jpg lub .tif w rozdzielczości co najmniej 240 dpi. 

2. W tej samej wiadomości lub do płyty CD należy załączyć podpisaną kartę zgłoszenia 

uczestnictwa której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Osoby 

niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę na udział w konkursie 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

3. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że: 

a. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, 

b. przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych              

mailto:muzeum@kostrzyn.um.gov.pl


z dnia 04.02.1994r.; Dz. U. z dnia 23.02.1994r.) w tym szczególnie w zakresie 

wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie 

internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, 

bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu, 

c. zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane, 

d. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

4. Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. 

 

Rozdział 5. 

ZASADY OCENY PRAC 

 

1. Oceny fotografii dokonają użytkownicy Internetu będący sympatykami Muzeum Twierdzy 

na Facebooku posiadający rzeczywisty profil imienny. Fotografie prezentowane będą bez 

podania nazwisk autorów. 

2. Uczestnicy konkursu nie mogą oddawać głosów na swoje prace. 

3. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane do innych konkursów 

oraz prace nie będące własnością uczestnika. 

 

Rozdział 6. 

NAGRODY 

 

1. Przewiduje się przyznanie nagród dla trzech pierwszych miejsc oraz dwóch wyróżnień. 

2. Lista Laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Muzeum 

Twierdzy www.muzeum.kostrzyn.pl  

3. Łączna wartość nagród wyniesie 600 zł. 

 

Rozdział 7. 

PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

 

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody ich na dowolne nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, 

umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej 

formie. 

 

Rozdział 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane 

osobiście. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

4. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela archeolog Muzeum Twierdzy Krzysztof 

Socha poprzez kontakt telefoniczny – nr tel. 95 752 0045 lub 519 428 609. 
 

http://www.muzeum.kostrzyn.pl/


Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w Konkursie Fotograficznym 

organizowanym przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn 

pt.: „STARE MIASTO KOSTRZYN ZIMĄ” 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………………………………………….. 

Telefon ……………………………………………………………………………………………... 

e-mail ………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia …………………………………………………………………………………….. 

 

Lp. Tytuł Opis fotografii (motyw, data, lokalizacja itp.) 

1   

2   

3   

 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem dostarczonych zdjęć, przekazuję Muzeum 

Twierdzy Kostrzyn prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę 

nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy            

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.; Dz. U. z dnia 23.02.1994r.) w tym szczególnie w zakresie 

wykorzystywania zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora i we 

wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do 

obrotu oraz oświadczam, że zdjęcia te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres 

zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

 

 

………………………………….. 
Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ (rodzic, opiekun prawny) 

Wyrażam zgodę na udział dziecka 

 

……………………………………………… 
imię i nazwisko 

 

którego jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficznego. 

 

 

………………………………….. 
Data i czytelny podpis 


