Konkurs fotograficzny „Kolegiata w obiektywie ucznia”
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie ogłasza konkurs fotograficzny „Kolegiata w
obiektywie ucznia”. Jest on skierowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych.
Przedsięwzięcie związane jest z przypadającymi na 2020 rok obchodami powołania kolegiackiej
kapituły. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat najstarszej głogowskiej świątyni, która
jeszcze nie tak dawno była ruiną i smutną pamiątką po II wojnie światowej, zaś dziś jest jedną z
historycznych atrakcji Głogowa. Celem konkursu jest również rozbudzenie u uczniów
zainteresowania historią i tradycją miasta, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz umiejętności
postrzegania i przedstawiania historii Głogowa w ciekawy sposób.
Zasady konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych
2. Przedmiotem nadsyłanych fotografii musi być kolegiata w Głogowie
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w
niniejszym regulaminie.
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy pojedyncze zdjęcia lub jeden zestaw
zdjęć (przez zestaw rozumiemy serię maksimum trzech fotografii tworzących określoną
zamkniętą całość).
2. Fotografie powinny posiadać jednego autora
3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie dozwolone jest stosowanie
fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub
dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Uczestnik zobowiązuje się do
zachowania w oryginale fotografii zgłoszonych do konkursu, jeżeli były one poddane
cyfrowej obróbce.
4. Fotografie

powinny

być

nadesłane

drogą

elektroniczną

na

adres

maciej.izycki@muzeum.glogow.pl. Przyjmowane będą prace w formacie JPG. Dłuższy
bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Zdjęcie nie powinno przekraczać
10 MB.

5. W widomości e-mail należy podać: imię, nazwisko, szkołę, tytuł pracy
6. W konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były wcześniej nigdzie
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
7. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych.
8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza przeniesienie autorskich praw majątkowych do nich
na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z
późn. zmianami).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, które w inny sposób naruszają
niniejszy regulamin.
10. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
11. Ze względu na udział w konkursie uczestników nieletnich do nadsyłanych zdjęć należy
dołączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą pokonkursową. Treść zgody
znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
Terminarz
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatora konkursu należy przysłać drogą
elektroniczną na adres mailowy maciej.izycki@muzeum.glogow.pl do dnia 25 września
2020 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 października 2020 r.
3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 2 października 2020 r. na stronie internetowej
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie oraz na facebookowym profilu
MAH
4. Wręczenie nagród laureatom oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 6
października 2020 r.

