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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Kluki w moim obiektywie” 

 

 

Organizator:      Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

       ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk 

Realizator:      Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 

       (oddział MPŚ w Słupsku) 

       Kluki 27, 76-214 Smołdzino 

       e-mail: muzeum@muzeumkluki.pl 

       www.muzeumkluki.pl 

Termin nadsyłania prac:    8 lutego – 31 lipca 2023 r. 

Termin ogłoszenia wyników:    7 sierpnia 

 

Szczegóły konkursu: 

 

• Organizatorem Konkursu jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Jego Realizatorem 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, będące oddziałem MPŚ. 

• Celem Konkursu jest utrwalenie w fotografii piękna i specyfiki architektury, krajobrazu, ludzi  
i przyrody, zaobserwowanych podczas pobytu w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.  

• Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy, którzy ukończyli 16 lat.  

 

Warunki uczestnictwa: 

 

• Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice fotograficznej. 

• Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie. 

• Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie Realizatorowi wypełnionej  
i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu przesyłają kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem podpisanym przez 
rodzica/opiekuna prawnego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
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• Kartę należy przesłać na następujący adres: muzeum@muzeumkluki.pl. 

• Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

• Uczestnicy konkursu przesyłają Realizatorowi fotografie w wersji elektronicznej na wskazany 
adres e-mail: muzeum@muzeumkluki.pl. Fotografie mają zostać zapisane w formacie JPG w wymiarze 
minimum 2000 pikseli (dłuższy bok). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 25 MB. 

• Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: nazwisko i imię autora, numer zdjęcia, np. 
Kowalski_Jan_2.  Realizator Konkursu zastrzegają, że pliki opisane w inny sposób nie będą dopuszczone 
do konkursu. 

• Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik osobiście wykonał 
zgłoszone zdjęcia i posiada do nich pełne prawa autorskie, a także że nie były one nagradzane 
wcześniej w innych konkursach. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za 
wady prawne zgłoszonych fotografii. 

• Prace należy przesłać Realizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023 r. 

• Zgłoszenia nie spełniające wymagań zawartych w regulaminie nie zostaną dopuszczone do 
udziału w Konkursie. 

• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 7 sierpnia 2023 r. na stronie internetowej 
Realizatora oraz jego koncie na portalu Facebook. Dodatkowo Realizator powiadomi laureatów i osobę 
wyróżnioną drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w karcie zgłoszeniowej,  
w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

• Prace wybrane przez Jury w Konkursie zostaną nieodpłatnie wykorzystane przez Organizatora  
w celu wydania publikacji – fotograficznego katalogu pokonkursowego. Realizator zastrzega sobie 
prawo do samodzielnego wyboru publikowanych prac.  

• Prace wybrane przez Jury w Konkursie mogą być nieodpłatnie udostępniane przez Organizatora 
i Realizatora na ich stronach internetowych oraz profilach na portalu Facebook w celach promocyjnych 
oraz rozpowszechnienia informacji o Konkursie. 

 

Ocena Jury: 

 

• Jurorami Konkursu będą wybrani przez organizatora pracownicy oddziału MPŚ  

w Słupsku – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. 

• Jury Konkursu wyłoni 3 laureatów/laureatki oraz jedno wyróżnienie. 

• Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej. 

• Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród: 

 

• Informacje na temat Konkursu oraz wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej Realizatora: 
www.muzeumkluki.pl oraz na profilu Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na portalu Facebook. 
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• Przewiduje się następujące nagrody: 

I nagroda – o wartości 1000,00 zł 

II nagroda – o wartości 700,00 zł 

III nagroda – o wartości 500,00 zł 

wyróżnienie – o wartości 300,00 zł 

 

• Jury przysługuje prawo innego podziału nagród. 

 

Postanowienia końcowe: 

 

• Z dniem przysłania prac Realizatorowi, Uczestnicy Konkursu nieodpłatnie udzielają 
Organizatorowi oraz Realizatorowi zezwolenia na nieograniczone czasowo oraz terytorialnie korzystanie 
z autorskich praw majątkowych do przesłanych fotografii na następujących polach eksploatacji: 

• publikowanie fotografii w wydawnictwie pokonkursowym; 

• rozpowszechnianie i wykorzystywanie fotografii w dowolny sposób  

i dowolną techniką na stronach internetowych Organizatora i Realizatora, oraz na ich profilach na 
portalu Facebook. 

• Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych). 

• Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej będą wykorzystywane wyłącznie w sprawach 
związanych z organizacją, przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu i nie będą udostępniane innym 
podmiotom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się karcie 
zgłoszeniowej (zał. nr 1) oraz oświadczeniu opiekuna (zał. Nr 2).  

 

 

 

DYREKTOR 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

mgr Marzenna Mazur 
STARSZY KUSTOSZ 
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