Regulamin konkursu fotograficznego 2022 „Wino to światło słońca…”
§1
Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego “ Wino to światło słońca”, zwanego dalej Konkursem
jest Muzeum Regionalne w Jaśle, z siedzibą w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 11, zwane dalej
Organizatorem oraz Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy “Vinum pro cultura.”
2. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej Komisją, będzie czuwać nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele
Organizatora i osoby powołane przez Organizatora.
§2
Cel i przedmiot Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
- uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody,
- wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej,
- przygotowanie wystawy pokonkursowej.
2. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne przybliżające środowisko naturalne winnic i
ich otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem czynników atmosferycznych, w szczególności
światła słonecznego jako elementu mającego wpływ na to jak postrzegamy otaczający nas
świat, czynnik kształtujący nastrój i atmosferę. Interpretacja tematu jest dowolna.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która akceptuje postanowienia Regulaminu.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub
dostarczenie zgłoszenia zgodnie z § 5 Regulaminu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Regionalnego w Jaśle oraz członkowie
Komisji konkursowej.
§4
Wymagania dotyczące zdjęć
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu zdjęć niezgodnych z tematyką, o
zbyt niskiej jakości technicznej, a także naruszających godność człowieka, przyjęte normy
obyczajowe oraz prawa osobiste i majątkowe innych osób, bez podawania przyczyny ich
odrzucenia.
2. Do Konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie.
3. Zdjęcia należy składać w formacie cyfrowym o możliwie maksymalnej wielkości i rozdzielczości
wydruku.
4. Nie dopuszcza się korekt zdjęcia, polegających na stosowaniu fotomontażu, a także nanoszenia
dodatkowych oznaczeń.
§5
Zgłoszenie udziału w Konkursie
1. Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. W przypadku przekazania przez jednego
uczestnika większej liczby zdjęć, Organizator zastrzega sobie prawo do losowego wyboru zdjęć
do udziału w Konkursie.
3. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
- zdjęcia w formacie cyfrowym, każdy plik opisany: tytuł zdjęcia, miejsce wykonania, imię i
nazwisko autora;
- wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik 1 do Regulaminu;
- podpisane oświadczenie autora, stanowiące załącznik 2 do Regulaminu.
4. Zgłoszenia można dokonywać poprzez:
- przesłanie zdjęć i skanu zgłoszenia drogą mailową na adres: sztuka@muzeumjaslo.pl
5. Zgłoszenia należy dokonać do 15 sierpnia 2022 r.
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do
celów związanych z Konkursem i jego promocją, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych.
7. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków zawartych w Regulaminie.
8. Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.
§6
Ogłoszenie wyników
1. Po upływie terminu zgłoszeń, komisja dokona oceny zdjęć pod względem merytorycznym,
estetycznym i technicznym, a następnie wyłoni zwycięzców Konkursu.
2. Dodatkowo Muzeum zorganizuje za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku
internetowe głosowanie na „Nagrodę publiczności”.
3. Autorzy nagrodzonych zdjęć zostanę powiadomieni o terminie i miejscu ogłoszenia wyników
przez Organizatora. Informacje umieszczone zostaną również na stronie internetowej
Muzeum.
4. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Spośród nadesłanych prac przygotowana zostanie przez Muzeum Regionalne w Jaśle czasowa
wystawa pokonkursowa.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem zdjęć przekazanych
na Konkurs i udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z nich zgodnie z ustawą z dn.
4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator uprawniony jest do zmian w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
Organizator.

Załącznik 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
konkursu fotograficznego “ Wino to światło słońca…”
Imię i nazwisko: ..............................................................................................................
Wiek: ………………………………………………….
Adres zamieszkania : ......................................................................................................
Telefon kontaktowy: .......................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................
Wykaz zdjęć zgłoszonych do konkursu: (podać tytuł zdjęcia i miejsce wykonania/nazwa
winnicy):
1. ....................................................................................................................................
2. ............................................................................................... ....................................
3. ....................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady Regulaminu Konkursu fotograficznego
“Wino to światło słońca…”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do
celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją, zgodnie z ustawą z dn.
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

.............................................
Miejscowość, data

.............................................
Podpis uczestnika

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE AUTORA

Ja niżej podpisany oświadczam, że :
1. Jestem autorem i wyłącznym właścicielem zdjęć zgłoszonych do Konkursu fotograficznego
“Wino to światło słońca...”
2. Przekazane zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich.
3. Udzielam Organizatorowi licencji na korzystanie ze zdjęć zgłoszonych do Konkursu w zakresie
wynikającym z Regulaminu na następujących polach:
- wykorzystanie w całości lub części,
- utrwalanie i zwielokrotnianie,
- rozpowszechnianie,
- wprowadzenie do pamięci komputera,
- wykorzystanie na stronach internetowych, w tym wraz z tekstami promocyjnymi do mediów,
w tym elektronicznych,
- wykorzystanie do celów promocyjnych,
- wykorzystanie w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach,
przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których
wydawcą lub współwydawcą jest Organizator, a także na afiszach, plakatach, tablicach
informacyjno-promocyjnych, banerach, bilboardach

.............................................
Miejscowość, data

.............................................
Podpis uczestnika

