Regulamin konkursu dla młodzieży
pt. „Rodzina – drużyna w Niepodległej”
Konkurs fotograficzny w 100. lecie
odzyskania niepodległości
1.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

2.

Celem konkursu jest przedstawienie rodziny żyjącej w Polsce, w wolnym kraju, którą
jednoczy aktywny wypoczynek i wspólne uprawianie sportu.

3.

Temat konkursu brzmi „Rodzina – drużyna w Niepodległej”. Poprzez ten konkurs chcemy
zachęcić wszystkich młodych, początkujących fotografów i fotoreporterów, aby okiem
swojego obiektywu ukazali rodziny, które wspólnie i ponad podziałami aktywnie
wypoczywają i uprawiają sport - przy tym świetnie się bawiąc.

4.

W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku 12-18 lat - uczniowie szkół podstawowych
(klasy VI – VIII), gimnazjalnych i średnich (od wszystkich osób niepełnoletnich biorących
udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy
złożyć na karcie zgłoszenia – załącznik Nr 1 do Regulaminu).

5.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy muzeum oraz ich dzieci, wnuki, jak również
dzieci i wnuki członków jury.

6.

Uczestnik konkursu ma przedstawić 3 różne fotografie własnego autorstwa przedstawiające
rodzinę, podczas wspólnego, aktywnego spędzania czasu (np. rowerowe wycieczki, bieganie,
gra w różne gry lub inne).
–

część fotograficzna: na konkurs prosimy przesyłać odbitki fotograficzne
w formacie 297 x 210 mm (A4). Wszystkie fotografie mają być umieszczone
w kopercie, do zdjęć powinna być dołączona płyta CD (na której zdjęcia będą zapisane
w rozdzielczości 300 DPI);

–

część opisowa: tytuł zdjęcia, krótki opis, co jest cechą charakterystyczną tego zdjęcia
i co ono przedstawia.

7.

Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących
z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

8.

Każdy uczestnik może zgłosić udział w konkursie tylko raz.

9.

Wszystkie prace należy składać w dużych, płaskich kopertach. Na kopercie powinno
znajdować się „znak graficzny” (np. cyfry, symbole graficzne, wymyślony nick lub inne) oraz
tytuł konkursu. W środku koperty powinna być dołączona mała zaklejona koperta
z tym samym godłem, wewnątrz której powinna znaleźć się wypełniona karta zgłoszeniowa.

10. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich,
w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm
obyczajowych. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie do nadesłanych fotografii, oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach
wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym opublikowanie ich wizerunku.

11. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać
na stronie Muzeum: www.muzeumsportu.waw.pl lub osobiście w Sekretariacie Muzeum
(4 piętro), ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Centrum Olimpijskie.
12. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać listem poleconym do 30
września 2018 r. (decyduje data stempla) na adres: Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa z dopiskiem konkurs fotograficzny
lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Muzeum (4 piętro) ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
Centrum Olimpijskie, Warszawa.
13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
14. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym .
15. Do oceny złożonych prac zostanie powołany zespół Jury.
16. Jury zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i o przyznaniu nagród.
W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie należy do Przewodniczącego Jury.
17. Muzeum przewiduje przyznanie trzech nagród: I nagroda – tablet graficzny, II nagroda –
tablet multimedialny, III nagroda – książka poradnik fotografii. Przewidujemy także trzy
wyróżnienia. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc po
uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii. Jury zastrzega sobie
prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody, jak również do
dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
18. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w październiku 2018 roku, a wyniki i rozdanie
nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w listopadzie 2018 r. na wernisażu prac w Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie.
19. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą
mailową.
20.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: iwichrowska@muzeumsportu.waw.pl

21. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji
o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych
organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
22. Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej
licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
Organizator na podstawie tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób
fizycznych i prawnych z prawem sublicencji.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika,
w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą
powiadomienie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
24. W przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem
lub działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi

obyczajami, podejmowanych w celu uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator
zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do
zwrotu otrzymanej nagrody.
25. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym
Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą
odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione
przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik taki
podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej
przez Organizatora nagrody.
26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
27. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem, jaki i dla celów marketingowych
i promocyjnych Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni
skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu
ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Podanie
danych, które będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych
z Konkursem, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
28. W sytuacji spornej Jury zastrzega sobie ostateczną interpretację Regulaminu.
29. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2018 r.

