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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

"ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA ZIEMI KUTNOWSKIEJ"

1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Regionalne w Kutnie w ramach „Spotkań 

z historią. Powstanie styczniowe”.

2. Celem konkursu jest

• upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,

• odszukanie miejsc w Kutnie i regionie związanych z powstaniem styczniowym i ukazanie 

ich stanu obecnego,

• poznanie historii powstania styczniowego w regionie.

3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej powiatu kutnowskiego.

4. Fotografie konkursowe mają dokumentować miejsca związane z powstaniem styczniowym 

w powiecie kutnowskim.

5. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w  Muzeum Regionalnego w Kutnie maksymalnie 

5 fotografii w postaci cyfrowej na płycie CD w formacie .jpg lub .tif, w rozdzielczości 

co najmniej  2000x3000 px (300dpi),  w terminie  do 14 października 2013 r.  Prace 

należy  nadesłać  na  adres  muzeum:  Pl.  Marsz.  Piłsudskiego  20,  99  –  300  Kutno 

(decyduje data dostarczenia przesyłki do MRK) lub dostarczyć osobiście do siedziby 

Muzeum.

6. Płyta ze zdjęciami powinna zawierać następujące informacje :

• tytuł pracy,

• opis miejsca (jego rola w trakcie powstania) przedstawionego na zdjęciu,

• imię i nazwisko autora,

• imię i nazwisko opiekuna oraz numer kontaktowy,
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• nazwa i adres szkoły oraz klasa.

Do prac  należy  dołączyć podpisane oświadczenie  o treści:  „Ja  niżej  podpisany/a  (imię 

i nazwisko)  oświadczam, że  jestem  autorem  zdjęcia/zdjęć  i  wyrażam  zgodę  na  ich 

nieodpłatną publikację na warunkach określonych w regulaminie. (podpis)”

7. Dozwolona  jest  obróbka  cyfrowa  zdjęcia,  poprawiająca  jakość  techniczną  fotografii 

(poziomy, nasycenie,  kontrast,  wyostrzenie) oraz inne przetworzenia nie zatracające 

jednak charakteru obiektu.

8. Oceny prac dokona Jury złożone z osób związanych z historią,  fotografią i  plastyką 

powołane przez Organizatora.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 5 listopada 2013 r.  o godz. 12:00 w siedzibie 

Muzeum Regionalnego w Kutnie.

10. Nadesłanie  prac  na  konkurs  oznacza  akceptację  jego  warunków,  wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

11. Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym przeniesieniem przez 

uczestnika  konkursu  całości  praw  autorskich  na  Organizatorów  konkursu

i umożliwienie wykorzystania fotografii poprzez:

• prezentację w mediach, w tym także elektronicznych,

• publikację, w tym także w formie plakatów i ulotek,

•powielanie technikami m.in.: poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi etc.

Prac nadesłanych na konkurs (zdjęć i płyt CD ze zdjęciami) Organizatorzy nie zwracają.

12.  Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody rzeczowe.

13. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
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