
Regulamin konkursu fotograficznego „Pamięć Miejsca” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Pamięć Miejsca” jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – 

adres: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków (zwane dalej – „Organizatorem”).  

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w warsztatach fotograficznych 

organizowanych 4 i 11 września 2015 r. przy ul. Pomorskiej 2 (sala LOK) w godzinach 12-17. 

Zapis na warsztaty odbywają się za pośrednictwem Centrum Obsługi Zwiedzających MHK od 

1 sierpnia do 2 września 2015 r. Ilość miejsc ograniczona. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 września 2015 roku o godzinie 

17:30 na pl. Inwalidów Wojennych w Krakowie.  

II. Uczestnicy 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i 

niepublicznych, w wieku16-19 lat w monecie rozstrzygnięcia konkursu.  

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i ich krewni.  

3. Każdy Uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej 

jedna praca danego Uczestnika.  

III. Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej miejscem 

związanym z upamiętnieniem II wojny światowej w Krakowie Lista miejsc zostanie 

umieszczona na stronie Organizatora oraz na fanpage'u Konkursu.  

2. Celem Konkursu jest popularyzacja historii II wojny światowej w Krakowie oraz jej sposobów 

upamiętniania.  

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;  

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).  

4. Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).  



IV. Przekazywanie prac 

1. Prace konkursowe należy przekazać prowadzącemu warsztaty fotograficzne do 11 września 2015 r. 

do godz. 13. 

2. Prace muszą spełniać następujące kryteria:  

 jedna praca powinna zostać przekazana w dwóch kopiach, papierowej i elektronicznej,  

 fotografia papierowa w formacie A4 lub 20x30 opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem wraz 

z tytułem pracy, 

 fotografia elektroniczna w minimalnej rozdzielczości 2000x3000px zapisana w formacie JPG; nazwa 

pliku powinna zawierać nazwisko autora i tytuł pracy. 

V. Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 

2. W skład Jury wejdą:  

 Tomasz Owoc – Przewodniczący Jury, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oddział 

Fabryka Emalia Oskara Schindlera, kierownik projektu Dni Pamięci Ofiar Gestapo 2015;  

 Paweł Pomykalski – fotograf, publicysta, politolog, specjalizujący się w fotografii aktu, postaci, 

architektury a także fotografii reklamowej i katalogowej. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub 

niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace 

zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu 

podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).  

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.  

VI. Nagrody 

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają 

sobie prawo do przyznania 2 wyróżnień.  

2. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz na fanpage'u 

Konkursu.  

3. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas rozstrzygnięcia konkursu 12 września 2015 r. o 

godzinie 17:30 na pl. Inwalidów Wojennych w Krakowie.  

4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.  



VII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania prac na Konkurs oświadcza, że:  

 akceptuje niniejszy Regulamin;  

 jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, 

modelek, wizażystów itd.) na publikację zdjęć. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 

trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie 

Uczestnik Konkursu;  

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres e-

mail na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. 

Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm., dane osobowe, udostępnia dobrowolnie oraz przysługuje mu 

prawo wglądu do nich, ich poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania;  

 udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do 

korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: ◦ utrwalania; ◦ 

zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; ◦ 

wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; ◦ wprowadzenia do pamięci komputera; ◦ publikacji 

w tytułach Organizatora; ◦ publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.mhk.pl) oraz na 

profilu Organizatora w serwisie Facebook.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 


