REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PIĘKNA ŚWIĘTOKRZYSKA WIEŚ”
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu PIĘKNA ŚWIĘTOKRZYSKA WIEŚ (zwanym w dalszej części jako „Konkurs”)
są: Portal Turystyczny CUDZECHWALICIE (MWS-OFFICE, Żurawica 10, 27-641 Obrazów tel. 60 534 73
75, fax. 15 83 655 83) i MUZEUM WSI KIELECKIEJ (ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, tel. 41 34 492
97, fax. 41 34 450 08), zwani w dalszej części "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
5. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami Konkursu (zwanym w dalszej części „Uczestnikiem”)
mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci
i nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane fotografią. W przypadku niepełnoletności Uczestnika
wymagana jest zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na jego udział w konkursie fotograficznym „
Piękna Świętokrzyska Wieś”.
6. Regulamin dostępny jest na stronach organizatorów:
www.mwk.com.pl
www.cudzechwalicie.jimdo.com

II. Warunki uczestnictwa.
1.

Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba, która spełnia warunki wskazane w pkt.
I ust. 5 Regulaminu oraz która w okresie trwania Konkursu, to jest od 1 lutego 2017 do 31
sierpnia 2017 polubi profile na Facebooku: Muzeum Wsi Kieleckiej i Portalu Turystycznego
Cudzechwalicie a także prześle Pracę Konkursową wraz z prawidłowo wypełnionym
i podpisanym Formularzem Konkursowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu
(decyduje data wpływu zgłoszenia) na adres e-mail: cudzechwalicie.portal@gmail.com.
W tytule maila należy wpisać „KONKURS FOTOGRAFICZNY ‘Piękna Świętokrzyska Wieś’”.
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Formularz Konkursowy dostępny jest dla Uczestników na stronach internetowych
Organizatorów
Konkursu
pod
adresem
https://cudzechwalicie.jimdo.com
i https://mwk.com.pl .Uczestnik powinien wydrukować Formularz, wypełnić go
i własnoręcznie podpisać a następnie zeskanować do formatu .pdf i w tej formie przesłać na
adres e-mail wskazany w pkt. 1. Jeden przesłany Formularz Konkursowy umożliwia zgłoszenie
jednej Pracy Konkursowej.
3.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 5( słownie: pięć ) Prac Konkursowych
w całym okresie trwania Konkursu. Do każdej pracy, Uczestnik powinien wypełnić i przesłać

4.

osobny Formularz Konkursowy.
W przypadku, gdy do przesłanego Organizatorowi Formularza Konkursowego Uczestnik załączył
więcej niż jedną Pracę Konkursową, wszystkie zgłoszone w ten sposób Prace Konkursowe
Uczestnika podlegają odrzuceniu.

5.

W przypadku, kiedy Uczestnik zgłosi do Konkursu więcej niż pięć Prac Konkursowych,
Organizator kwalifikuje do udziału w Konkursie wyłącznie pierwszych pięć biorąc pod uwagę
datę wpływu zgłoszenia. W przypadku gdy wszystkie Prace Konkursowe zostały zgłoszone
w tym samym czasie, każdorazowo wszystkie podlegają odrzuceniu.

6.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione na rzecz Organizatorów Konkursu oraz
osoby z nimi spokrewnione.

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych oraz za podanie przez Uczestników, nieprawdziwych danych.
Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

8.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

III. Wymagania techniczne i inne Pracy Konkursowej
1. Przedmiotem Pracy Konkursowej jest zdjęcie przedstawiające piękno świętokrzyskiej wsi. Co
najmniej 2 zdjęcia muszą przedstawiać obiekty, które znajdują się na terenie Parku Etnograficznego
w Tokarni. Zdjęcie musi jednoznacznie wskazywać na wiejski charakter przestawionej na zdjęciu
sceny - urok świętokrzyskiej wsi (np.: widok krajobrazu, bądź zabudowy Parku Etnograficznego w
Tokarni, itp.). Zgłoszonemu zdjęciu Uczestnik powinien nadać tytuł.
2. Praca Konkursowa – fotografia, musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a) maksymalny rozmiar zdjęcia - 8 MB z minimalną kompresją,
b) rozdzielczość minimalna: 3000 pikseli w podstawie zdjęcia,
c) format pliku: JPG,
d) fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia
tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw lub odbitka),
3. Przedmiotem Pracy Konkursowej nie może być zdjęcie o charakterze fotomontażu,
w szczególności powstałe z połączenia elementów różnych zdjęć lub poprzez dodanie innego
rodzaju elementów graficznych jak również zdjęcie, w którym dokonano zmian oryginalnej
kompozycji poprzez dodanie, usunięcie, przesunięcie oraz każdego rodzaju przekształcenie
oryginalnych elementów.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć przesłanych jako Prace Konkursowe
na
stronie
internetowej
Organizatora
pod
adresami:
https://mwk.com.pl,
https://cudzechwalicie.jimdo.com oraz w serwisie społecznościowym Facebook na profilach
administrowanych przez Organizatora pod adresem:
https://facebook.com/muzeumwsikieleckiej,
https://www.facebook.com/cudzechwaliciepolska/

IV. Praca Komisji Konkursowej i rozstrzygnięcie Konkursu.
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez wybór Laureatów Konkursu i przyznanie im nagród
w postaci:
a)
I miejsca – jedna nagroda;
b)
II miejsca – jedna nagroda;
c)
III miejsca – jedna nagroda;
2. Oceny Prac Konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora spośród
jego przedstawicieli, w czteroosobowym składzie, w drodze tajnego głosowania.
3. Ocenie Komisji Konkursowej zostaną poddane Prace (10 zdjęć ), które uzyskają największą
liczbę polubień w serwisie społecznościowym Facebook na profilu administrowanym przez
Organizatora pod adresem https://facebook.com/cudzechwaliciepolska .
4. Dokonując oceny prac, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności oryginalne
i pomysłowe przedstawienie tematu, zgodność z tematem Konkursu, pozytywny przekaz fotografii.
5. W Konkursie zwyciężą Prace Konkursowe, na które oddanych zostanie najwięcej głosów Komisji
Konkursowej (w kolejności I, II I II miejsce).
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac uzyskają równą liczbę głosów, przeprowadzone zostanie
głosowanie dodatkowe.
7. Każdy Uczestnik może zostać nagrodzony tylko jeden raz w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu bez jego rozstrzygnięcia i bez wyboru
Laureata lub Laureatów którejkolwiek z nagród lub wszystkich nagród, w razie, gdy
w ocenie Komisji Konkursowej żadna z Prac Konkursowych nie spełni wymogów uzasadniających
przyznanie danej nagrody lub nagród, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 8 września 2017 r. r. poprzez opublikowanie
treści decyzji Komisji Konkursowej na stronach internetowych Organizatora pod adresem
www.mwk.com.pl i www.cudzechwalicie.jimdo.com oraz na portalach społecznościowych
Facebook administrowanych przez Organizatora.
10. Nagrodzeni Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową na adres e-mail
wskazany w Formularzu Konkursowym. W odpowiedzi Laureat powinien uzgodnić termin
odebrania nagrody (w tym wypadku wstępu do muzeum). Brak odpowiedzi, zawierającej tą
informację w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Laureata wiadomości e-mail, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza rezygnację przez Laureata z przyznanej mu Nagrody
i powoduje utratę prawa do tej Nagrody. Organizator nie przeprowadza konkursów
uzupełniających.

V. Nagrody w Konkursie.

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Miejsce I – Voucher na bezpłatny wstęp do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni dla klasy
(szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej) wskazanej przez laureata + usługa
przewodnicka. Dodatkowo zdjęcie grupowe + wydruk w formacie A1 i wysyłka (Portal
Turystyczny „Cudzechwalicie”).
b) Miejsce II – Voucher na bezpłatny wstęp do Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny
w Tokarni dla klasy (szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej) wskazanej przez
laureata. Dodatkowo zdjęcie grupowe + wydruk w formacie A1 i wysyłka (Portal Turystyczny
„Cudzechwalicie”).
c) Miejsce III – Voucher na bezpłatny wstęp do Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków
w Kielcach i Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie dla klasy (szkoły podstawowej,
gimnazjum lub szkoły średniej) wskazanej przez laureata. Dodatkowo zdjęcie zdjęcie grupowe
+
wydruk
w formacie A1 i wysyłka (Portal Turystyczny „Cudzechwalicie”).
2. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody i wydania w zamian jej ekwiwalentu
rzeczowego lub pieniężnego.
3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu po otrzymaniu przez Organizatora
Formularza wysłanego zgodnie z pkt. II ust. 2 i po przesłaniu przez Laureata informacji o
terminie wstępu do muzeum, zgodnie z pkt IV ust. 10 Regulaminu – w terminie 14 dni od dnia
wypełnienia przez Laureata ostatniego z tych obowiązków.
4. Voucher zostanie wydany przez Organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wstępu
grupy do muzeum.

VI. Prawa autorskie
1. Zakwalifikowane do Konkursu prace mogą zostać zaprezentowane na portalu Organizatora pod
adresem www.mwk.com.pl i www.cudzechwalicie.jimdo.com oraz w serwisie
społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/muzeumwsikieleckiej
i
https://facebook.com/cudzechwaliciepolska/ z podaniem informacji o ich autorach
przedstawionych w Formularzu Konkursowym.
2. Każdy Uczestnik Konkursu, z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej w sposób wskazany w pkt II
ust. 2 Regulaminu, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste oraz
nieograniczone autorskie prawa majątkowe, jest upoważniony do wykorzystania wizerunku osób
przedstawionych na zdjęciu oraz, że zdjęcie nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych tych osób. Z tytułu złożonych oświadczeń Uczestnik
ponosi względem Organizatora całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.
3. Każdy Uczestnik Konkursu, z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej w sposób wskazany w pkt II
ust. 1 Regulaminu oświadcza, że na podstawie odrębnych umów przysługuje mu upoważnienie
do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu z wizerunku osoby
przedstawionej w Pracy Konkursowej i tym samym upoważnia Organizatora do nieodpłatnego,
nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z tego wizerunku we wszelkim zakresie,
zarówno dla celów działalności statutowej jak i komercyjnej, na polach eksploatacji wskazanych
w pkt VI ust. 4 Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu, z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej w sposób wskazany w pkt II
ust. 1 Regulaminu, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo
i terytorialnie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej we
wszelkim zakresie, z prawem do udzielania dalszych licencji, i upoważnia Organizatora do
korzystania z tych praw we wszelkim zakresie, zarówno dla celów działalności statutowej jak i
komercyjnej

VII. Dane osobowe
1.

Poprzez przesłanie Pracy Konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem
Konkursowym zgodnie z pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn zm.) dla celów przeprowadzenia
Konkursu i realizacji postanowień Regulaminu, w tym do publikacji imienia i nazwiska Uczestnika
na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane osobowe
będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i ich poprawiania.
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przekazania nagród.

VIII. Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych:

www.mwk.com.pl i www.cudzechwalicie.jimdo.com
2. Regulamin

podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronach internetowych:
www.mwk.com.pl i www.cudzechwalicie.jimdo.com

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
3. Poprzez przesłanie Pracy Konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem
Konkursowym zgodnie z pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się
z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.
4. Organizator nie zwraca Prac zgłoszonych do Konkursu.

