REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY (KLASY VI-VIII)

Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Kieleckiej.
Konkurs rozpoczyna się 14.03.2019 r. i trwać będzie do 09.06.2019 r.
Temat prac konkursowych brzmi: „Konfrontacja pokoleń”.
W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas VI, VII i VIII.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Temat pracy: „Konfrontacja pokoleń”.
2. Praca konkursowa ma być wywiadem przeprowadzonym przez Uczestnika konkursu
z wybraną przez siebie osobą starszą, z różnicą wieku minimum 50 lat, mieszkającą
w tej samej miejscowości co Uczestnik lub będącą z nią spokrewniona. Uczestnik
konkursu przed kamerą odpowiada na pytanie i zadaje takie samo swojemu
respondentowi, by skonfrontować różnicę w życiu obu osób na przestrzeni lat. Nagranie
w formacie avi, mp4, mov, wmv, lub mpg.
3. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail Muzeum Wsi Kieleckiej:
edukacja@mwk.com.pl do dnia 09.06.2019 r. lub dostarczyć osobiście, w formie
plików zgranych na nośniku CD, pod adres Tokarnia 303, 26-060 Chęciny.
4. Prace

przekazane

na

konkurs

muszą

być

pracami

własnymi,

wcześniej

nieopublikowanymi.
5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że nie przysługuje mu prawo
majątkowe do przekazanej pracy.
8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane
do konkursu.
9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysłowość i inwencja twórcza przy
wykonaniu i obróbce fotografii, pracochłonność oraz staranność wykonania, ogólne
wrażenie estetyczne.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi telefonicznie, bezpośrednio do szkoły, z której
pochodzi praca danego laureat. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie
zamieszczona na stronie głównej Muzeum Wsi Kieleckiej www.mwk.com.pl oraz na
stronie www profilu facebook’owego : www.facebook.com/muzeumwsikieleckiej/
4. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w konkursie
„Konfrontacja pokoleń”. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak
i również prawo do nieprzyznania nagród.
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest
ostateczna.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik:
1) zgadza się na ekspozycję pracy przez Muzeum Wsi Kieleckiej oraz na opublikowanie
fotografii prac na stronach internetowych Muzeum Wsi Kieleckiej.
2) zgadza się w na jej publikowanie i powielania dowolną techniką przez Organizatora w
celu:
- stworzenia plakatów, bannerów,
- ilustrowania publikacji prasowych i książkowych,
- przygotowania dal mediów relacji z konkursu,
- utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych MWK,
- produkcji materiału audiowizualnego,
- stworzenia informatora dla uczestników.
3) potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
2. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.
3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.
4. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.mwk.com.pl

