
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

zaprasza dzieci do udziału 

 

w Konkursie Fotograficznym 

 

 

W poszukiwaniu świętej 
Kingi 

(w XX rocznicę kanonizacji) 
 

 

REGULAMIN 

 

 

 

I. Organizator 

 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce 

II. Uczestnicy 

 

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 

 

III. Cele  konkursu 

1.Zainteresowanie historią życia i działalności patronki górników wielickich - św. Kingi. 

2. Rozwijanie kreatywności, twórczej wyobraźni i wrażliwości artystycznej uczniów. 

3. Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii. 

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

 

 

IV. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami, 

przedstawiające postać św. Kingi lub miejsca upamiętniające patronkę górników wielickich. 

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie. 



3. Przygotowanie i zgłoszenie fotografii do konkursu nadzoruje nauczyciel – opiekun. 

4. Oddana praca powinna zawierać metryczkę z następującymi danymi: 

• imię, nazwisko i wiek autora - ucznia  

• dokładny adres szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń 

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

• krótki opis fotografii (przedstawione miejsce, pomnik, rzeźba, obraz, wydarzenie, budowla)     

• oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w konkursie na wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu promowania konkursu. 

5. Prace nie będą zwracane. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka. 

 

V. Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka związana jest z postacią św. Kingi. 

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

3.  Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną fotografię w formie pliku JPG, nie mniejszego niż 2MB. 

Pracę należy przesłać e-mailowo do Organizatora wraz z danymi określonymi w punkcie IV, na adres  

edukacja@muzeum.wieliczka.pl  Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane zdjęcia, w których 

dokonano zmian oryginalnej kompozycji lub zastosowano technikę fotomontażu, polegającą na 

łączeniu elementów pochodzących z różnych plików.                                      

 4. W przypadku, gdy na zdjęciach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik 

oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację tego wizerunku postaci. 

5. W konkursie mogą brać udział tylko fotografie, które nie były publikowane oraz nie brały udziału       

w innym konkursie  i zostały wykonane w terminie od 1marca – 15 maja 2019 roku. 

6. Fotografia nie może naruszać prawa osób trzecich, ich dóbr osobistych, a także ogólnie przyjętych 

norm obyczajowych. From miocen period to now 

VI. Terminy 

 
Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przesłać do dnia 20 maja 2019 r.  

na adres 

edukacja@muzeum.wieliczka.pl 
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VII. Ocena prac i nagrody 

Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez Muzeum. Decyzje jury są ostateczne. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Muzeum www.muzeum.wieliczka.pl do 27 maja 

2019r. 

Przyznane nagrody rzeczowe zostaną przesłane na adres szkoły lub, placówki do której uczęszcza 

uczeń. 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika/opiekuna 

osoby małoletniej na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy 10 z 

dziennika ustaw 2018 r. pozycja 1000 z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych. Dane 

osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Osobą biorącym 

udział w konkursie przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

Organizator informuje, iż dane osobowe laureata (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Muzeum. Dane osobowe uczestników mogą być przekazane fundatorowi nagród 

w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie 

roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Opiekun konkursu wyraża 

zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.  

 

 

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów: 

 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 

Dział Edukacji, tel. +48 12 289 16 33 

edukacja@muzeum.wieliczka.pl 

 

www.muzeum.wieliczka.pl 
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