
 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego  
towarzyszącego wystawie „Punkt Widzenia”  

organizowanego przez Muzeum Regionalne w Krokowej 

 

Organizatorów konkursu ciekawi widzenie młodych ludzi, którzy w eksponowanych fotografiach odnajdą 
być może znane sobie obiekty architektoniczne, obrzędy lub obiekty codziennego użytku. 

Ciekawi nas spojrzenie na te same elementy otaczającej nas rzeczywistości, ciekawi nas Wasza wrażliwość 
estetyczna i kreatywność, ciekawi nas wreszcie, jak Wy widzicie rodzime krajobrazy, w jaki sposób 
zatrzymacie w kadrze to, co Was zainspirowało.  

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 14-17 lat bez ograniczeń terytorialnych. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z eksponowanymi fotografiami wystawy „Punkt 
Widzenia”, które prezentowane są w okresie od 27.04.2013 do 05.06.2013 w Muzeum Regionalnym w 
Krokowej. 

3. Uczestnik wybiera jedną z wybranych fotografii, podaje jej numer i w krótkim opisie (1-3 zdań) 
uzasadnia swój wybór.  
Przykład: na jednej z fotografii oznaczonej numerem 5 potencjalnego uczestnika zainspiruje drewniany 
koń, ukazany w świetle zachodzącego słońca – gra światła fotografii powoduje, iż koń wydaje się być 
prawdziwy i uczestnik postanawia sfotografować prawdziwego konia w porannym świetle.  

4. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę konkursową 

5. Fotografia nie może być mniejsza niż 20 cm x 30 cm. 

6. Uczestnik dostarcza fotografię (w oryginale). 

7. Fotografia może być wykonana dowolną techniką (np. czarno-biała, jedno- lub wielobarwna). 

8. Należy również dostarczyć fotografię w wersji elektronicznej (w jednym z formatów graficznych: .jpg / 
.tiff / .pdf z rozdzielczością co najmniej 150 dpi w realnej wielkości 20 cm x 30 cm). 

9. Do pracy konkursowej dostarczyć należy uzasadnienie ( opis w 1-3 zdaniach) wyboru fotografii „Punkt 
Widzenia” oraz jego numer wystawienniczy. 

10. Fotografia winna być podpisana bądź pseudonimem, bądź symbolem graficznym. 

11. Dane personalne uczestnika dostarczone są w osobno zaklejonej kopercie, na której widnieje ten sam 
symbol graficzny lub pseudonim, co na dostarczonej fotografii.  

12. Dane personalne uczestnika zawierają: imię i nazwisko, dokładny adres, kontakt telefoniczny lub 
mailowy oraz wiek uczestnika potwierdzony kopią legitymacji szkolnej. 

13. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Zamku w Krokowej lub za pośrednictwem Poczty 
Polskiej do dnia 17.05. 2013 (data stempla pocztowego) na adres: 
Muzeum Regionalne w Krokowej / 84-110 Krokowa / ul. Zamkowa 1 
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Punkt Widzenia” 

  



 

 

 

 

 

 
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego: 

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 24.05.13. o godz. 16.00 w Muzeum Regionalnym w Krokowej. 

15. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Muzeum. 

16. Uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej. 

17. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

Zastrzeżenia: 

18. Wszystkie nadesłane prace fotograficzne stają się własnością organizatora konkursu i mogą być przez 
niego dowolnie wykorzystywane. 

19. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora prawa autorskie. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia pracy konkursowej niespełniającej wymagań 
regulaminowych 

21. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o 
laureacie i wyróżnionych w konkursie oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 
organizatora oraz w mediach i internecie. 

22. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. 

Terminy w skrócie: 

23. Wystawa trwa w okresie od 27.04.2013 do 05.06.2013 

24. Nadsyłanie prac do 17.05.2013 (data stempla pocztowego) 

25. Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród: 24.05.2013, godz. 16.00 

26. Organizator w przeciągu 7 dni od ogłoszenia powoła jury konkursu 

Organizator: 

Muzeum Regionalne w Krokowej 
84-110 Krokowa 
ul. Zamkowa 1 
muzeum@zamekkrokowa.pl 
Telefon: 58 774 21 11 wew. 115 
Mobil: 669 790 700 
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