
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Cztery pory roku w Dąbrowie” 

 

Postanowienia ogólne: 

1) Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oddział 
Muzeum Regionalnego w Siedlcach, zwane dalej Organizatorem. 

2) Zasady przeprowadzania konkursu określa niniejszy regulamin, który 
obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu do czasu jego zakończenia. 

3) Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych. 

4) Dostarczenie zdjęć do organizatora jest równoznaczne z uczestnictwem w 
procedurze regulaminowej konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w 
Dąbrowie”. 

 

Cele: 

1) Upowszechnienie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki. 
2) Zachęcenie uczestników do podjęcia wyzwania związanego z fotografią (w 

przyszłości może się przerodzić w zainteresowanie, pasję). 
3) Rozwijanie osobistych zainteresowań uczestników konkursu, wrażliwości 

estetycznej  
oraz indywidualnych zdolności twórczych. 

4) Rozbudzenie aktywności uczestników konkursu do zgłębiania dziejów „Małej 
Ojczyzny”. 

5) Zachęcenie do nawiązania współpracy z Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
oraz Muzeum Regionalnym w Siedlcach. 

6) Popularyzacja zabytków regionu oraz poszerzenie wiedzy o regionie. 
 

Temat: 

Fotografie związane z pejzażem, przyrodą i architekturą wsi Dąbrowa i okolic. 
Fotografie dotyczące założenia dworsko-parkowego w Dąbrowie. Mogą być 
również fotografie dotyczące scen rodzajowych na terenie wsi (praca, portrety 
ludzi). 

 

Kategorie: 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

• Uczniowie szkół podstawowych; 

• Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 
 

Harmonogram konkursu: 



1) Ogłoszenie konkursu: grudzień 2019 r. 
2) Termin trwania konkursu: od 15 grudnia 2019 do 30 listopada 2020 r. 
3) Nadsyłanie lub dostarczanie prac do 5 grudnia 2020 r. 
4) Ocena jury. 
5) Ogłoszenie wyników. 

 

 

 

Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu: 

1) Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

2) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie 
fotografii do siedziby Organizatora w określonym w regulaminie terminie i 
formie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia (Załącznik nr 1). 
Fotografie należy składać bezpośrednio lub drogą pocztową do siedziby 
Organizatora: Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, Dąbrowa 133, 08-109 
Przesmyki. (od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600). Brak 
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia skutkować będzie 
wyłączeniem z możliwości uczestnictwa  
w konkursie. 

3) Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
4) Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. 
5) Fotografie mogą być zarówno wykonane w pionie, jak i w poziomie, kolorowe, 

czarno-białe, w sepii lub innych tonacjach, które są dostępne technologicznie. 
Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zgłoszonej pracy, jeżeli 
podczas oceny komisja stwierdzi, że zdjęcie zostało poddane obróbce 
komputerowej. 

6) Zdjęcia dostarczone do oceny konkursowej winny być wykonane na papierze 
fotograficznym błyszczącym w formacie 15x21 cm oraz w wersji elektronicznej 
na jednoznacznie opisanej płycie CD. Prace konkursowe nie mogą być 
naklejone na żadne podłoże i nie mogą być oprawione w passe-partout. 

7) Fotografie, które zostaną nadesłane po terminie lub niespełniające warunków 
regulaminowych nie będą brane pod uwagę podczas oceny konkursowej. 

8) Każda praca (FOTOGRAFIA) powinna na odwrocie zawierać przyklejoną kartę 
zgłoszenia pracy (Załącznik nr 2). 

9) W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie były wcześniej 
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

10) Organizator powołuje komisję konkursową, która dokona oceny prac i 
podziału nagród. 

11) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 grudnia 2020 r. oraz zostaną 
umieszczone na stronie internetowej, funpage’u Muzeum - Facebook. 

12) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

Nagrody: 



1) Dla laureatów, w każdej kategorii, przewidziano nagrody pieniężne. 
2) Całkowita pula nagród pieniężanach wynosi 1 500 złotych. 
3) Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonania dowolnego 

podziału nagród. 
4) Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu telefoniczne, 

listownie  
lub drogą mailową. 

Postanowienia końcowe: 

1) Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs 
będące pracą zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów lub osób 
znajdujących się na zdjęciu autor biorący udział w konkursie uzyskał zgodę na 
rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych. 

2) Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 
wykorzystanie przez Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. 

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z 
opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych 
nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez 
uczestników 

4) Prace konkursowe będą zwracane autorom lub ich opiekunom. Prosimy o 
odbiór osobisty  
w siedzibie Organizatora w terminie do 31 stycznia 2021 r. (od poniedziałku do 
piątku  
w godzinach 800 – 1600. Po tym terminie prace przechodzą na własność 
Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi. 

5) Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie prac we wszystkich 
możliwych publikacjach, na stronach internetowych oraz do reprodukowania 
prac w celach popularyzatorskich i promocyjnych przez Muzeum Ziemiaństwa 
w Dąbrowie lub przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.  

6) Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu 
do celów  
naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem 
praw autorskich.  

7) Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Piotr Czyż, pracownik 
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, tel: 25 641 26 20 mail: 
dabrowa@muzeumsiedlce.art.pl 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1) Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) informujemy, że administratorem 
danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator 
konkursu: Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oddział Muzeum Regionalnego w 
Siedlcach,  
Dąbrowa 133, 08-109 Przesmyki.  

2) Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, klasa, szkoła) 
przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest 
dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. 

3) Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 
(imię i nazwisko) i wizerunku. 

4) Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji 
ochrony  
danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych: iod@muzeumsiedlce.art.pl 

5) Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez 
Administratora. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 

7) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres konieczny 
do osiągnięcia celów, dla których zostały wprowadzone, chyba że niezbędny 
będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 
obowiązki fiskalne oraz rozrachunkowe. 

8) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych 
dostępu  
do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych. 

9) Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

10) Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla 
prawidłowej realizacji Konkursu. 

11) W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO. 

 


