Regulamin konkursu fotograficznego
SKANSEN W OBIEKTYWIE
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z siedzibą ul. Narutowicza 64,09-200
Sierpc, dalej Muzeum.
Termin ogłoszenia konkursu: 08.02.2021r.
Termin dostarczenia prac: 25.10.2021r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 03.12.2021r.
§2
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie 5 artystycznych cyfrowych fotografii przedstawiających wieś
mazowiecką z przełomu XIX i XX w. prezentowaną w sierpeckim skansenie.
Zdjęcia nie mogą przedstawiać postaci, a także zawierać elementów współczesnych (np. kamer, koszy na
śmieci, głośników, tabliczek, itp.).
Fotografie muszą być autorskim, indywidualnym dziełem uczestnika konkursu.
Fotografie muszą być wykonane w układzie pionowym.
§3
Cele konkursu

Celami konkursu są:
1) uwrażliwienie na piękno ekspozycji muzealnej sierpeckiego skansenu w różnych porach roku;
2) rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia oraz jego dokumentowania;
3) rozwijanie umiejętności twórczego fotografowania;
4) prezentacja twórczego spojrzenia na ekspozycję muzealną skansenu w Sierpcu poprzez oryginalne ujęcia
wybranych miejsc.
§4
Uczestnicy
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów.
2. Z udziału w konkursie wyłącza się pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
§5
Warunki udziału
1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie „Skansen w obiektywie” jest akceptacja jego
Regulaminu.
2. Do 25 października 2021r. do godz.: 15.30 przesłanie zdjęć i karty zgłoszenia na adres:
j.asztemborski@mwmskansen.pl. Wiadomość zatytułowana „Konkurs fotograficzny” musi zawierać:
1) skan wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu,
dostępnej na stronie www.mwmskansen.pl.
a) w przypadku osób niepełnoletnich – wymagany jest podpis opiekuna prawnego.
2) 5 fotografii w formacie pionowym o parametrach: plik w formacje jpg, w najlepszej jakości kompresji
i rozmiarze nie większym niż 10 MB. Nadsyłane pliki nie mogą mieć rozdzielczości mniejszej niż 300
dpi (dłuższy bok nie mniej niż 3000 px).
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3. Placówki typu szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań, itp., mogą
zgłaszać do Konkursu swoich uczniów/ kursantów przesyłając fotografie każdej osoby wraz z Kartą
zgłoszenia w odrębnym mailu (jeden autor, jedno zgłoszenie).
4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone fotografie, które zostały wykonane przez uczestnika nie wcześniej
niż na rok przed ogłoszeniem konkursu. Zgłoszone mogą zostać zdjęcia zarówno dotychczas
opublikowane jak i nieopublikowane, jednakże z wyłączeniem zdjęć zgłoszonych do innego konkursu.
5. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie fotografii do Konkursu zostanie potwierdzone przez
Organizatora mailem zwrotnym.
6. W przypadku wystąpienia błędów w Karcie zgłoszenia, Uczestnik Konkursu ma możliwość jej uzupełnienia w
terminie 7 dni od daty otrzymania z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu informacji o stwierdzonych brakach
formalnych.
7. Uczestnicy konkursu w celu wykonania fotografii ponoszą opłatę za wstęp na teren skansenu zgodną z
obowiązującym cennikiem.
8. Zdjęcia poddane obróbce komputerowej związanej z fotomontażem bądź jakiejkolwiek innej
manipulacji cyfrowej nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
9. Prace anonimowe, przesłane bez Karty zgłoszenia, nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
10. Prace zgłoszone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będą oceniane.
11. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu fotografii z powodu ich złej jakości
technicznej oraz niezgodnych z przedmiotem Konkursu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem fotografii.
§6
Kryteria oceny prac
1. Powołana Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Komisja Konkursowa dokona
selekcji prac, wyboru najlepszych i wyłoni Laureatów Konkursu.
2. Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
1) spełnienie wymagań technicznych, opisanych w § 5 , ust.2 pkt 2)
2) walory artystyczne fotografii
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne
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§7
Nagrody
Komisja przyzna I, II, III miejsce oraz 3 równorzędne wyróżnienia.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe:
1) I miejsce – nagroda o równowartości 500 zł.
2) II miejsce - nagroda o równowartości 400 zł.
3) III miejsce - nagroda o równowartości 300 zł.
4) Wyróżnienie – zestaw upominkowy od Muzeum o równowartości 100 zł.
Nagrodzone fotografie zostaną także opublikowane w kalendarzu wieloplanszowym MWM w Sierpcu na
2023r.
Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział.
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§8
Ogłoszenie wyników Konkursu
Finaliści Konkursu o jego wynikach zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na
wskazany przez uczestnika adres e-mail lub telefonicznie.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 3 grudnia 2021r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. O godzinie
ogłoszenia wyników uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Uczestnikom konkursu w dniu ogłoszenia wyników przysługuje wstęp bezpłatny na teren skansenu.
Laureat Konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody osobiście.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.mwmskansen.pl w terminie do 3 dni od daty
ogłoszenia wyników
§9
Ekspozycja prac
Prace uczestników konkursu zostaną wyeksponowane w następujących formach:
1) w kalendarzu wieloplanszowym Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu na 2023r.,
2) na stronie internetowej Muzeum www.mwmskansen.pl.
Autorzy zdjęć zostaną opisani zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 10
Klauzula informacyjna
W celu realizacji konkursu „Skansen w obiektywie” (dalej konkurs) dane osobowe uczestników będą
przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (RODO) - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych.
Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury
pod numerem 20/99,
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, 24 275 28 83
Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b), c) i f), które są niezbędne do realizacji postanowień zawartych w Regulaminie konkursu oraz
wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów: marketingowych,
promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych z przeprowadzeniem
konkursu,
Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w
konkursie,
Dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł umowę na
usługi marketingowe, reklamowe, techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i
serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami usług pocztowych i kurierskich oraz
realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną,
Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres wymagany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa,
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Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz ich przetwarzanie nie będzie zautomatyzowane i
nie będą podlegały profilowaniu,
10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby chronić
zgromadzone dane.
§ 11
Licencja i przeniesienie autorskich praw majątkowych
1. Wraz ze zgłoszeniem prac do konkursu uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o udzieleniu
nieodpłatnie na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji
uprawniającej do korzystania z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
1) prezentacji i pierwszego publicznego udostępnienia podczas publicznej wystawy pokonkursowej,
2) reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu
cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy utworu i ich
rozpowszechniania w formie druku lub cyfrowej, także w sieci Internet, w tym zmiany formatu pracy
konkursowej związanej z publikacją opracowań konkursowych.
2. Warunkiem wydania nagród autorom nagrodzonych zdjęć, będzie uprzednie zawarcie przez nich z
Organizatorem umowy w formie pisemnej o przeniesieniu na rzecz Organizatora z chwilą wydania
nagrody, w zamian za wartość tej nagrody, własności wszystkich fotografii autora złożonych w konkursie
oraz przysługujących autorowi autorskich praw majątkowych, w nieograniczonym zakresie terytorialnym
i czasowym, na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystanie utworu w całości albo w jakiejkolwiek części według uznania Organizatora technologii i
technice, w dowolnej formie i kolorystyce w kalendarzu wieloplanszowym Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu na 2023r. oraz we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej,
2) utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich
technologii, we wszystkich skalach, w tym z zastosowaniem technologii analogowych, drukarskich,
reprograficznych, zapisu magnetycznego, cyfrowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń
elektronicznych,
3) wprowadzanie do obrotu oryginału utworu, egzemplarzy, na których utwór utrwalono oraz rzeczy
wytworzonych przy wykorzystaniu utworu,
4) wprowadzenia do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie
5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
6) opracowanie utworu, w tym przeróbka i adaptacja, wytworzenie utworu zależnego, wydawanie i
rozpowszechnianie wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych z wykorzystaniem pracy
konkursowej.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych
uczestnika takich jak: imię i nazwisko oraz nazwa instytucji na stronie internetowej, mediach, prasie
lokalnej oraz wydawnictwach promujących działalność statutową Organizatora.
4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu
wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w
ograniczonym zakresie.
5. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
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§ 12
Postanowienia końcowe
Fotografie zgłoszone do Konkursu pozostaną w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w czasie
jego trwania.
W przypadku odwołania Konkursu nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane przez Organizatora.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. (24) 275 28 83, wew. 216 lub wysyłając
pytania na adres e-mail: j.asztemborski@mwmskansen.pl
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