
Regulamin konkursu fotograficznego 

Moje spotkanie z historią 

 
§ I. Organizator konkursu 

Urząd Miasta Mikołowa - Miejska Placówka Muzealna. 

 

§ II. Cele konkursu 

1. Pokazanie przez pryzmat fotografii historii miasta Mikołowa. 

2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania historią powszechną oraz historią lokalną. 

3. Wzbogacenie zbiorów fotografii Biura Promocji oraz Miejskiej Placówki Muzealnej. 

4. Rozwój umiejętności fotograficznych u dzieci i młodzieży. Wymiana poglądów. 

 

§ III. Uczestnicy konkursu 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów mikołowskich szkół podstawowych i gimnazjów. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ IV. Warunki konkursu 
1. Tematyka konkursu. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: „Moje spotkania z 

historią lokalną" (dotyczy Mikołowa i okolic) oraz „Moje potkania z historią bez granic" (Polska, 

Europa, Świat). 

2. Jeden autor może zgłosić maksymalnie po 5 zdjęć w każdej kategorii w dowolnej technice 

fotograficznej. 

3. Zdjęcia przyjmujemy w formie wywołanych odbitek w formacie 15/21 ich kopię elektroniczną 

(jpeg min 300 DPI) należy przesłać na adres mailowy muzeum@mikolow.eu. 

4. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie nagrodzonych 

fotografii. 

5. Każde zdjęcie musi być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora zdjęć, datą i miejscem 

wykonania. 

6. Każde zdjęcie musi zawierać opis (do 5 zdań). 

7. Każdy uczestnik musi wraz z pracami dostarczyć kartę zgłoszenia, podpisaną przez opiekuna 

prawnego lub zgłaszającego nauczyciela. Kartę można pobrać pod adresem: www.mikolow.eu lub 

osobiście w siedzibie Miejskiej Placówki Muzealnej. 

8. Prace wraz z opisem, numerem szkoły, adresem zamieszkania, numerem kontaktowym i adresem 

e mail uczestnika lub opiekuna należy wysłać lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym pod 

adresem:  

Urząd Miasta Mikołowa 

Rynek 16, 43-190 Mikołów 

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny: Moje spotkanie z historią" 

9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz wyeksponowane na wystawie pokonkursowej  

w Miejskiej Placówce Muzealnej w Mikołowie. 

10. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach, o których mowa w § IV. pkt.1. Pula nagród 

wynosi 1 000,00 zł. 

11. Prace oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora 

12.. Decyzje Jury w sprawie oceny prac i podziału nagród są niepodważalne i ostateczne. 

14. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie bądź mailowo. 

 

 

 

 

mailto:muzeum@mikolow.eu
http://www.mikolow.eu/


§ V. Terminarz 
1. Ostateczny termin składania lub nadsyłania prac: 14.09.2015 r. 

2. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone  

w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą rozpatrywane. 

 

 

§ VI. Prawa autorskie 
1. Nadesłane fotografie nie będą zwracane, prace przechodzą na własność Urzędu Miasta. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii konkursowych, oświadcza,  

że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest 

uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także 

przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych 

fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.  

3. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencji) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w 

części, wykorzystanie przesłanych prac. 

 

§ VII. Dane osobowe 
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na 

publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) 

 


