Regulamin konkursu fotograficznego
„Legiony w komórce”

Patronat honorowy nad Konkursem objął Małopolski
Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski

Kraków 12 maja 2014

Organizator
1) Organizatorem konkursu „Legiony w komórce” jest Muzeum Historii
Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, z siedzibą przy ul. Józefitów 16,
30-045 Kraków (dalej zwanym: „Organizatorem”).
2) Konkurs jest organizowany na zasadach określonych

niniejszym

regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
3) Konkurs nie ma charakteru komercyjnego. Organizator nie pobiera
żadnych opłat od uczestników Konkursu.
4) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej www.mhf.krakow.pl zakładka Badania/Projekty.

I.

Temat i przedmiot konkursu
1) Tematem konkursu „Legiony w Komórce” jest Marsz Szlakiem
Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz Legiony Polskie 1914-1918.
2) Przedmiotem konkursu są fotografie oraz fotoreportaże związane z
tematem konkursu.
3) Ideą konkursu jest utrwalenie legionowych śladów – miejsc związanych
z

Legionami,

pomników,

cmentarzy,

uroczystości,

pamiątek
działań

historycznych,
grup

współczesnych

rekonstrukcyjnych,

kół

historycznych itp.

II.

Uczestnicy
1) W konkursie może wziąć udział młodzież szkolna, uczęszczająca do
szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

i

ponadgimnazjalnych

(licea,

technika, licea ogólnokształcące, profilowane i zawodowe);
2) Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne oraz zespoły
(klasy, koła przedmiotowe itp.)
3) Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w konkursie poprzez
wypełnienie

karty

rejestracyjnej

(www.mhf.krakow.pl

(zakładka

Badania/Projekty) i przesłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia wraz z
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pracami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2014 roku na
adres anna.kozlowska@mhf.krakow.pl lub pocztą do siedziby Muzeum
Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, ul. Józefitów
16, 30-045 Kraków (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem:
„Legiony w komórce”. W przypadku przesyłki pocztowej prace powinny
być zapisane na płycie CD lub DVD.
4) Nadesłanie prac z prawidłowo wypełnioną kartą rejestracyjną jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
5) Organizator nie odsyła prac biorących udział w konkursie, prac
zdyskwalifikowanych lub z niego wyłączonych.
6) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub
zniszczenia źle zabezpieczonych materiałów przesłanych na konkurs.

III.

Warunki uczestnictwa
1) Wymagania dotyczące prac:
a) prace muszą być wykonane aparatem fotograficznym będącym
integralną i nierozdzielną częścią telefonu komórkowego (pod tym
pojęciem rozumie się także iPhone, iPad, tablet),
b) prace muszą być dostarczone do Organizatora w formie plików
cyfrowych w formatach jpg, tiff, gif lub pokrewnych,
c) każdy uczestnik, zarówno indywidualny jak i zespołowy, może
nadesłać maksymalnie trzy pojedyncze, autonomiczne fotografie lub
jeden fotoreportaż, składający się z maksymalnie sześciu fotografii,
d) prace nie mogą nosić śladów obróbki cyfrowej ingerującej w obraz;
dopuszczalna jest ingerencja jedynie w obrębie kontrastu/jasności
oraz kadrowania,
e) zdjęcia

muszą

zostać

opisane:

miejsce,

data,

nazwa

(np.

uroczystości, pamiątki, pomnika, wydarzenia),
f) plik z fotografią musi zostać oznaczony imieniem i nazwiskiem
uczestnika. W przypadku nadesłania kilku fotografii należy używać
takiej samej nazwy pliku (imię i nazwisko), z dodaną kolejną cyfrą
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wg wzoru: nazwa1, nazwa2 itd. Fotografie, wchodzące w skład
reportażu, muszą być oznaczone wg wzoru: nazwa-rep1, nazwarep2 itd.,
g) w Karcie rejestracyjnej należy koniecznie podać model i typ
telefonu

komórkowego

wykorzystanego

do

wykonania

pracy

konkursowej,
h) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych technicznych
zgłoszonych prac w oparciu o dane Exif pliku.
2) Terminarz
a) ogłoszenie konkursu nastąpi 12.05.2014
b) prace przyjmowane i rejestrowane będą od 01.06.2014
c) termin nadsyłania prac upływa 30.09.2014
d) posiedzenie Komisji Konkursowej „Legiony w komórce” odbędzie się
15.10.2014
e) wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 31.10.2014
f) wręczenie nagród odbędzie się 07.11.2014 roku w siedzibie
Muzeum

IV.

Rozstrzygnięcie konkursu
1) Oceny zgłoszonych prac dokonuje Komisja Konkursowa na posiedzeniu
niejawnym. Skład Komisji zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
2) Komisja

Konkursowa

ocenia

prace

pod

względem

technicznym

i artystycznym.
3) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 31.10.2014 roku,
poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Muzeum Historii
Fotografii www.mhf.krakow.pl
4) Laureaci konkursu zostaną powiadomieni również indywidualnie.
5) Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny.

V.

Nagrody
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a) nagrodzone

zostaną

po

trzy

najlepsze

prace

indywidualne

i zespołowe, w kategoriach pojedynczych fotografii i fotoreportażu.
b) Komisja przewiduje nadanie wyróżnień.
c) każdy

z

członków

Komisji

ma

prawo

przyznania

nagrody

indywidualnej, niezależnej od nagród głównych.
d) wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają dyplomy Muzeum
Historii Fotografii, a ich prace umieszczone zostaną na stronie
Muzeum.

VI.

Postanowienia końcowe
1) Konkurs może zostać odwołany lub nierozstrzygnięty jedynie z
przyczyn niezależnych od Organizatora
2) Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
3) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu. Uczestnicy
konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich
poprawiania i uzupełnienia.
4) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
Organizatora

nadesłanych

prac

na

wszelkich

polach

eksploatacji,

w

szczególności ich publikację w sieci internet oraz w katalogach, ulotkach i
innych

materiałach

promocyjnych,

na

potrzeby

związane

z

promocją

konkursu i działalności Organizatora.
5) W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn.
zm.).
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