
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym 

 

 

Zamki i pałace w kraju nad Wisłą 
 

REGULAMIN 

 

 

Cel konkursu: 

 

- promowanie pasji fotograficznej i rozpowszechnianie jej jako formy aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 

-   uwrażliwienie na piękno zabytków oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ich ochrony. 

-   wzbudzanie zainteresowania historią, kulturą i krajobrazem. 

 

Adresat konkursu: 

 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 8 – 18 lat. 

 

Tematyka konkursu: 

 

Tematem konkursu są fotografie, przedstawiające zamki i pałace znajdujące się w Polsce.  

 

Zasady ogólne: 

 

Przedmiotem konkursu jest wykonana samodzielnie jedna praca fotograficzna w formie 

pliku cyfrowego, zapisanego na nośniku CD/DVD w formacie JPEG oraz jako odbitka na 

papierze fotograficznym o wymiarach 13x18 cm. Nośnik cyfrowy z plikiem zdjęciowym i 

gotową fotografię (opisaną według wzoru) należy przesłać na adres Muzeum. Wielkość 

pliku cyfrowego nie powinna przekraczać 10 MB, dając możliwość uzyskania wydruku 

zdjęcia w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297mm). Minimalną wartość dłuższego 

boku zdjęcia określa się na 2400 pixeli. Nad pracą czuwa nauczyciel/opiekun koordynujący 

pracę konkursową. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 

prac o niskiej jakości technicznej. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace, w 

których zastosowano technikę fotomontażu, polegającą na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików lub dokonywaniu zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. W 

konkursie mogą brać udział tylko fotografie, które nie były publikowane oraz nie brały 

udziału w innym konkursie i zostały wykonane w terminie od 1 marca – 1 czerwca 2017 

roku. Fotografia nie może naruszać prawa osób trzecich, ich dóbr osobistych, a także 

ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

 

 

 

Prace powinny zawierać: 

 

- imię, nazwisko i wiek autora pracy 

- dokładny adres szkoły lub placówki, w której praca została wykonywana 

- imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela), telefon kontaktowy/e-mail 

- miejscowość i nazwę przedstawionego zamku/pałacu. 

- oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w konkursie na 
wyrażenie zgody dla organizatora konkursu do przetwarzania danych osobowych i prac do 
celów promujących konkurs i wystawę (załącznik nr 1) 
 
Organizacja: 

 

Prace należy przesłać do 1 czerwca 2017 r. na adres: 

 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

Dział Edukacji 
ul. Zamkowa 8 

32 – 020 Wieliczka 
Z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” 

 

13 czerwca 2017 r. jury oceni nadesłane prace w trzech kategoriach wiekowych: 

 

1.  8 do 11lat 

2. 12 do 15lat 

3. 16 do 18 lat 

 

W tych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe, a najlepsze fotografie w formie 

wydruków wielkoformatowych pojawią się 13 września 2017r. na dziedzińcu Zamku 

Żupnego w Wieliczce. Dodatkowo na stronie internetowej Muzeum ukażą się inne 

fotografie wybrane przez jury, które nie zostały zaprezentowane na dziedzińcu 

zamkowym. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

 

- przejęcia wszystkich prac na rzecz Muzeum, 

- wyboru najciekawszych prac na wystawę pokonkursową, 

- wykorzystania prac w celach promocyjnych w wydawnictwach, prasie, TV, na portalach 

oraz na stronie internetowej Muzeum  

 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

Zagadnienia nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,  

Dział Edukacji, tel.  +48 12 289 16 33. 

www.muzeum.wieliczka.pl, edukacja@muzeum.wieliczka.pl 

http://www.muzeum.wieliczka.pl/
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