REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
“100 LAT MOTORYZACJI W POLSCE”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego “100 LAT MOTORYZACJI W POLSCE”,
zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,
Oddział w Katowicach, Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA, z siedzibą przy ul. 11
Listopada 50, 40-387 Katowice, NIP 8943053994, zwaną dalej „Organizatorem”, e-mail:
walcownia@muzeatechniki.pl
1.2. Temat Konkursu to “100 lat motoryzacji w Polsce”. Zadaniem konkursowym jest
wykonanie fotografii związanej ze stuleciem motoryzacji w Polsce podczas Wystawy “100
LAT MOTORYZACJI W POLSCE”
1.3. Konkurs będzie trwał od dnia 7 kwietnia 2018 roku do dnia 10 maja 2018 roku na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16 maja 2018 roku
droga mailową.
1.4. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej oraz
ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a
także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.
Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej: Autorem) rozumie się osoby pełnoletnie oraz
osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące:
a. Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.
b. Każdy uczestnik Konkursu może wejść na Wystawę “100 Lat Motoryzacji w Polsce”
bez uiszczania opłaty za bilet, pod warunkiem wcześniejszego wysłania maila
(walcownia@muzeatechniki.pl) z informacją, że chce zgłosić swój udział w konkursie
oraz poda: z której jest szkoły, klasy, swoje dane osobowe.
c. Jeden Autor może nadesłać łącznie do 5 zdjęć biorących udział w konkursie.
Nadesłanie większej liczby zdjęć w celach dokumentacyjnych będzie mile widziane,
jednak w Konkursie będą brane pod uwagę jedynie zdjęcia wskazane przez Autora w
liczbie nie większej od podanej powyżej.
d. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zrobienie zdjęcia podczas Wystawy
“100 LAT MOTORYZACJI W POLSCE” odbywającej się na terenie Muzeum
Hutnictwa Cynku w dniach 7.04.2018 - 10.05.2018 r.
e. Zgłoszenia fotografii do konkursu prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres:
julia.derejczyk@muzeatechniki.pl. Autorzy nadesłanych pocztą elektroniczną zdjęć,
w treści wiadomości muszą podać:
• swoje imię i nazwisko,
• miejsce zamieszkania,
• telefon kontaktowy,
• ilość i tytuły nadesłanych zdjęć

c. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć
nie mniej niż 1200 pixeli. Jedno zdjęcie nie może być mniejsze niż 5MB.

2.2. Autor oświadcza, iż:
a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich
publiczne udostępnienie;
b. udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnianie fotografii
przez Organizatora oraz jego partnerów, na stronie www.walcownia.org na potrzeby
realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności
konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności
wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i
zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz
wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w Konkursie, przesyłanie
zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek
sposób.
2.3. Konkurs polega na wybraniu spośród nadesłanych fotografii najlepszych w ramach
wymienionej kategorii. Fotografie nie spełniające wymagań technicznych określonych przez
Organizatora, nadesłane w sposób inny niż ustalony przez Organizatora lub nadesłane po
terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
2.4. Nie zezwala się na Autorowi stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu
elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji zdjęcia.
2.5. Zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo, bądź
nie spełniające wymogów technicznych (słaba jakość, niska rozdzielczość, itp.) będą
dyskwalifikowane z udziału w Konkursie bez obowiązku informowania o tym osób, które
nadesłały takie fotografie.
2.6. Biorąca udział w Konkursie fotografia nie może zawierać treści reklamowych
dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator, nie może naruszać
jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub
prawa do ochrony wizerunku, nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani
jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.
2.7. Powołana przez Organizatora Komisja (Jury) dokona oceny nadesłanych prac i przyzna
1, 2, 3 miejsce oraz wyróżnienie.
2.8. Miejsce i czas uroczystego wręczenia nagród w Konkursie zostaną podane w osobnym
ogłoszeniu na stronie www.walcownia.orgoraz na profilu Facebook Organizatora
www.faceobok.pl/walcownia.
2.9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, a każdy Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu zgodnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)
2.10. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z
Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.

2.11. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia
oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
2.12. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.
3. NAGRODY
3.1. W Konkursie przyznawane są trzy nagrody:
I miejsce: darmowy wstęp na wystawę motoryzacyjną oraz do Muzeum Walcownia
zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, włączenie zabytkowej walcarki z 1904 roku podczas
zwiedzania oraz gra edukacyjna Hippocampus z serii “Było Sobie Życie” - dla klasy, do której
chodzi zwycięzca
II miejsce: darmowy wstęp na wystawę motoryzacyjną, zwiedzanie muzeum, włączenie
zabytkowej walcarki z 1904 roku podczas zwiedzania oraz gra edukacyjna Hippocampus z
serii “Było Sobie Życie” - dla klasy, do której chodzi zdobywca II miejsca
III miejsce: lekcja muzealna, zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, darmowy wstęp na
wystawę motoryzacyjną oraz gra edukacyjna Hippocampus z serii “Było Sobie Życie” - dla
klasy, do której chodzi zdobywca III miejsca

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Nie przestrzeganie postanowień Regulaminu, skutkuje niedopuszczeniem prac Autora
do udziału w Konkursie.
4.2. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. W
przypadku potrzeby rozstrzygnięć sądowych, sądem właściwym do postępowania jest sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz odwołania Konkursu.
4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2018

