
 

Regulamin konkursu fotograficzny 

„MIEJSCA ZWIĄZANE  

Z POWSTANIEM WIELKOPOLSKIM 1918-1919” 

 

zorganizowanego dla uczniów Szkół Podstawowych z klas IV – VII 

oraz dla uczniów wygaszanych Gimnazjów klasy II - III 

 
ORGANIZATOR: 

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu 

PARTNER:  

Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu 

CELE KONKURSU: 

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników 

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej 

- wyrabianie poczucia estetyki 
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii 

- popularyzacja działań fotograficznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

fotografowania 

- profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego 

- ciekawa lekcja historii, zainteresowanie Powstaniem Wielkopolskim 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i trwa od 27.11.2017 r. do 

23.02.2017 r. 

Prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych i świetlicowych.  

Może być wykonana w dowolnej technice fotograficznej. Każda osoba biorąca udział w 

konkursie może wykonać pojedyncze fotografie lub cykl fotografii, nieprzekraczający  

3 fotografii. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, 

które wcześniej nie były nagradzane. Fotografie należy dostarczyć w formacie co najmniej 

13x18cm. Fotografie w przypadku drukowania w warunkach szkolnych czy domowych 

muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym. 

Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:  

imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola lub szkoły, numer telefonu, nazwisko 

nauczyciela lub opiekuna prowadzącego 

 

TERMINY: 

1. Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 28.02.2018r. w  Dziale 

Upowszechniania, Edukacji i Badań Naukowych Wielkopolskiego Muzeum 

Niepodległości w Poznaniu ul. Św. Marcin 51a 61-807 Poznań, od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.30-15.00, tel. +48 61 8  538 945 lub tel. kom:+48 691 266 779 

lub przesłać pocztą. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród nastąpi dnia 22.03.2018r. o godz. 12.00 

w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu (Odwach). 

UWAGI KOŃCOWE: 

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie 

możliwość publikacji nagrodzonych prac.  

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia 
 



Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszeniowa 

 

Konkurs fotograficzny „MIEJSCA ZWIĄZANE Z POWSTANIEM WIELKOPOLSKIM 

1918-1919” 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa, adres i telefon szkoły:…………………………………….………………………. 

 

Klasa / Wiek uczestnika: …………………………….. 

 

Nauczyciel prowadzący: ……………………………………….………………….. 

 

e-mail szkoły: ………………………………………………….……………………. 

 

e-mail autora lub nauczyciela - opiekuna: …………………………………………. 

 

Podpis nauczyciela prowadzącego .............................................................................. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że ja ……………………..…………/imię i nazwisko/ jestem autorem nadesłanej pracy na 

Konkurs fotograficzny i posiadam do niej pełne prawa autorskie. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 

1. zapoznałam/em się z warunkami udziału w Konkursie  

 

2. akceptuję założenia Regulaminu ww. Konkursu oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad i 

wypełniania warunków formalnych określonych przez Organizatora Konkursu;  

 

3. oświadczam, że praca zgłoszona na ww. Konkurs jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza praw 

autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została zgłoszona do innych konkursów. 

 

4. poprzez zgłoszenie pracy na Konkurs udzielam prawa Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości  w 

Poznaniu, do nieodpłatnego wykorzystywania pracy konkursowej w całości lub we fragmentach na czas 

nieograniczony. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości nabywa prawo do wielokrotnego wydawania, 

wykorzystywania, powielania, przetwarzania i rozpowszechniania techniką drukarską i cyfrową dzieła jaki 

stanowi praca konkursowa oraz do wystawiania i publicznego udostępniania zgłoszonej pracy na stronach 

internetowych organizatora. 

 

5. Poprzez zgłoszenie pracy na Konkurs nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych przenoszę 

na Organizatora: 

- własność nośnika, na którym zapisano fotografię; 

- wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji: 

 ● w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

● w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

● w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określono powyżej –  

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w szczególności opublikowanie na stronie internetowej Organizatora konkursu, 

opublikowanie w katalogach lub innych publikacjach wydawanych przez Wielkopolskie Muzeum 

Niepodległości w Poznaniu, a także wszelkie korzystanie z utworu przez Organizatora, swobodne 

rozporządzanie utworem przez Organizatora polegające w szczególności na wykorzystywaniu utworu w 

warsztatach i zajęciach prowadzonych przez Organizatora w całości lub w części, jak również wykorzystanie 

utworu jako części ekspozycji w Muzeum w całości lub w części; 

● reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 

nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. 

nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera i 

to w całości lub w części; 

● utrwalanie i reprodukcja dzieła dowolną techniką na wszystkich nośnikach (zwłaszcza taśmie magnetycznej, 

płytach DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video -CD, Mini Disc, twardym dysku komputera, plikach MP3, MP4); 

 

 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne: 

- dokonywanie przez Organizatora lub jurorów korekt, selekcji a także usuwania fragmentów, jak również 

dokonywania innych zmian wynikających z zasad edytorskich, a także wyrażam zgodę na to, aby Organizator 

wykonywał zależne prawa autorskie do utworu; 

- podawanie przez Organizatora do publicznej informacji: imienia i nazwiska autora pracy, jego wieku, 

szkoły/uczelni; 

- wykorzystanie i udostępnienie wizerunku w/w autora nadesłanej prezentacji w szczególności poprzez 

wykonanie fotografii uczestnika konkursu i opublikowanie tych fotografii na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 



 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu fotograficznego o 

Powstaniu Wielkopolskim w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 

uczestnika, a także danych opiekuna/nauczyciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu (a także ich opiekunów/nauczycieli), iż ich dane 

osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody, w siedzibie 

Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu w celu jego 

przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników, przyznania, wydania i rozliczenia nagród oraz 

w celu promocji działalności Muzeum. 

8. Zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego treść. 

 

 

 

……………………………………………………  
(miejscowość, data)  

 

 

……………………………………………………  

(czytelny podpis uczestnika konkursu/ autora pracy)  

 

 

……………………………………………………………………. 

(podpis rodziców/opiekunów) - dotyczy osób niepełnoletnich 

 

……………………………………………………….. 

(podpis nauczyciela) – jeśli dotyczy        

 

 


