
Regulamin 

Konkurs fotograficzny pn. ,,Zespół Pałacowo−Parkowy w 

Przeworsku w obiektywie’’ 

1.Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. 

2.Konkurs jest otwarty i skierowany do pasjonatów fotografii. 

Temat: 

Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej piękno Przeworskiego Zespołu 

Pałacowo−Parkowego. Wykonane zdjęcia mają wywołać pozytywne skojarzenia z tym 

miejscem, stanowić jego wizytówkę oraz zachęcić turystów do zwiedzania. Liczy się 

oryginalność obrazu i nieszablonowość spojrzenia. 

Warunki uczestnictwa: 

1.Konkurs ma charakter otwarty, może  brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która 

ukończyła 18 lat i zajmuje się fotografią.  

2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym 

członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

3.Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać pojedyncze fotografie lub cykl, 

nieprzekraczający 5 fotografii. 

4.Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które 

wcześniej nie były nagradzane.  

5.Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane. 

6.Wielkość prac: minimalna 18 x 24 cm, maksymalna 30 x 45 cm z naturalnymi odchyleniami. 

7.Każdą prace należy opisać na odwrocie: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora, data 

wykonania. 

8.Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie 

przekraczających 1 MB należy przesłać  na adres  jolantamuzeum@gmail.com 

Plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. 

9.Wraz z fotografiami należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz 

 z oświadczeniem, iż:  

− wszystkie  prace  są autorstwa zgłaszającego i nie naruszają praw osób trzecich, 

− osoby znajdujące się na fotografiach wyrażają zgodę na ich publikację,  

− autor wyraża zgodę  na ich  publikacje i przetwarzanie danych osobowych w związku  
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 z organizacją i publikacją wyników konkursu.  

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.przeworsk.pl 

 

10.Prace należy zabezpieczyć  w sztywnym opakowaniu i dostarczyć osobiście lub przesłać na 

adres Organizatora konkursu: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo − Parkowy, ul. Park 2, 

37−200 Przeworsk z dopiskiem ,,Konkurs fotograficzny”. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za prace uszkodzone w transporcie. 

Nagrody: 

Organizator przewiduje nagrody finansowe. 

Prawa i obowiązki Organizatora: 

1.Oceny prac i wyboru na wystawę pokonkursową dokona Jury powołane przez organizatora. 

Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

2.Organizator ma prawo do wyłączenia z zakresu obrad Jury prac nie spełniających warunków 

regulaminu. 

3.Nadesłanie prac jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

4.Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.(Dz.U.2019.0.1781 t.j. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych) 

5.Zdjęcia nie będą zwracane. Autor pracy konkursowej przenosi na Organizatora konkursu 

prawa do wykorzystania pracy konkursowej: 

− do przeprowadzenia konkursu, oceny prac i publikacji rezultatów konkursu−z chwilą 

wysłania pracy na konkurs, 

− do innych niż konkurs celów związanych z  konkursem np. banery, plakaty pokonkursowe 

itp. mające na celu m.in. promocję autora i jego twórczości. 

Terminarz: 

1.Fotografie należy złożyć/przesłać do 20 lipca 2022 roku na adres Organizatora. Decyduje 

data stempla pocztowego. 

2.Rostrzygnięcie nastąpi w terminie od  25 lipca do 29 lipca 2022 roku. 

3.Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy w m-cu sierpniu 2022 roku w Galerii 

,,Magnez‘’. Wyniki konkursu i termin otwarcia wystawy zostaną podane na stronie 

internetowej www.muzeum.przeworsk.pl 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !!! 

 

 

http://www.muzeum.przeworsk.pl/

