Regulamin konkursu fotograficznego
„Wędruj z Bachusikiem. 800 lat Zielonej Góry”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Wędruj z Bachusikiem. 800 lat
Zielonej Góry”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Zielonej Górze, którzy
fotografują lub dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią. Temat konkursu wpisuje się w
tegoroczny jubileusz Zielonej Góry i ma za zadanie rozbudzić zainteresowanie historią miasta
zapisaną w architekturze oraz ukształtowaniu urbanistycznym centrum miasta. Konkurs fotograficzny
dotyczy zdjęć wykonanych urządzeniami do cyfrowej rejestracji obrazu, tj. smartfon, tablet, aparat
cyfrowy, kamera.
I. Informacje ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
2. Cele Konkursu:







Rozbudzanie zainteresowania historią i architekturą Zielonej Góry w kontekście tegorocznego
jubileuszu 800 lat Zielonej Góry
Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży
Zwrócenie uwagi na piękno historycznej architektury naszego miasta
Zachęcenie uczniów szkół podstawowych w
Zielonej Górze do dokumentowania i
poznawania lokalnego dziedzictwa i walorów Zielonej Góry (architektura i jej detale, pejzaż
miejski)
Budowanie tożsamości współczesnych mieszkańców Ziemi Lubuskiej, poprzez poznawanie jej
historii oraz architektonicznych śladów przeszłości

II. TEMATYKA
1. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Zielonej Góry, ukazujące historyczną
zabudowę i/lub pejzaż naszego miasta (z wyłączeniem dzielnicy Nowe Miasto).
2. Obecność zielonogórskich Bachusików w temacie Konkursu, ma jedynie zachęcić do wędrowania
uliczkami naszej starówki a w związku z tym ich postacie nie mogą stać się głównym elementem
kadru.
III: WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs pt. „Wędruj z Bachusikiem. 800 lat Zielonej Góry” ma charakter otwarty i jest
skierowany do uczniów zielonogórskich szkół podstawowych.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Warunkiem uczestnictwa jest czytelnie wypełniona i podpisana przez autora Karta
Zgłoszenia do udziału w Konkursie a w przypadku osób niepełnoletnich podpisana przez
rodziców lub opiekunów.
4. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie nadesłać maksymalnie 2 fotografie cyfrowe w formie
plików, nawiązujące do tematu Konkursu
5. Fotografie wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną na adres
konkurs.mzl@gmail.com do dnia 20 kwietnia 2022 r. (termin ostateczny)
6. W treści maila należy podać imię i nazwisko, numer i tytuł zdjęcia.
Przygotowanie plików ze zdjęciami:
1. Pliki powinny być zapisane w formacie JPG, o rozdzielczości min. 1200x1600 pikseli
(pojedynczy plik nie powinien przekroczyć 15 MB)
2. Każdy plik powinien być opisany wg poniższego wzoru:
Imię_Nazwisko_tytuł zdjęcia.JPG (np. Amelia_Iksińska_ tytuł.JPG).
3. Dopuszcza się ingerencję graficzną tylko w zakresie polepszającym jakość zdjęć (np.
poprawienie ostrości i kontrastu).
4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. Wyklucza się prace tworzone wspólnie
(współautorstwo).

IV. PRZEBIEG KONKURSU:
Obrady Jury:
1. Organizator powołuje Jury Konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej.
2. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym artysta plastyk, specjalizujący się w fotografii.
3. Wszystkie zdęcia nadesłane na Konkurs podlegają w I etapie ocenie Jury.
4. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
Ocena prac:
I etap:
Ocena przez Jury nadesłanych na Konkurs prac pod względem artystycznym i estetycznym
oraz zgodności z tematyką konkursową i zakwalifikowanie najciekawszych prac do publikacji na
stronie internetowej Muzeum www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy
(na FB będzie udostępniony do niej link).
II etap:
1. Opublikowanie na stronie www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy zakwalifikowanych przez Jury
fotografii i poddanie ich głosowaniu przez Internautów.
2. Głosowanie odbędzie się w dniach 22.04.-27.04.2022r.
3. Głosy oddawane będą poprzez kliknięcie pod wybraną fotografią konkursową, przy czym
głosujący może oddać tylko jeden głos na wybraną pracę konkursową w trakcie całego głosowania.
4. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie przez Internautów trzech fotografii, którym zostaną
przyznane trzy Nagrody Publiczności. (1., 2. i 3. miejsce)
5. Spośród prac zakwalifikowanych do II etapu Jury wyłoni dodatkowo jedną, niezależną Nagrodę
Specjalną
6. Ostatecznym wynikiem głosowania internetowego jest automatyczne zliczenie głosów i wyłonienie
trzech uczestników z największą liczba głosów.
V. Nagrody:
1. W Konkursie przewiduje się przyznanie trzech nagród rzeczowych w drodze głosowania
internetowego i jednej nagrody specjalnej , rzeczowej, przyznanej przez Jury
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie i miejscu odbioru nagrody
zgodnie z terminarzem określonym w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
3. Nagrodę można będzie odebrać osobiście w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze w dn. 6.05.22r. O szczegółach poinformujemy drogą telefoniczną i mailową.
4. Nagroda nieodebrana do 31 września 2022 r. przechodzi na własność Organizatora.
VI. Terminarz:
- 22 marca 2022 - ogłoszenie Konkursu na stronie internetowej Muzeum Ziemi Lubuskiej
- 23.03.- 20.04.2022 - termin nadsyłania prac konkursowych
- 21.04.22r. - obrady Jury i wybór najciekawszych prac zakwalifikowanych do publikacji na stronie
internetowej Muzeum Ziemi Lubuskiej
- 22.04.22r. - opublikowanie zakwalifikowanych przez Jury fotografii na stronie
www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy (na FB zostanie zamieszczony link do strony)
- 22.04.-27.04.22r.- głosowanie Internautów oraz wybór Nagrody Publiczności
- 28.04. 22r. - ogłoszenie wyników Konkursu i podsumowanie głosowania Internautów.
- 6.05.22r. - wręczenie nagród
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji fotografii nie spełniających wyżej
wymienionych
wymogów.
2.Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia są do pobrania na stronie

www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy
3.Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu i wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z Regulaminu
Konkursu, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do wiadomości
publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora.
4.Prace nadesłane drogą elektroniczną przechodzą na własność Organizatora.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celu ich publikacji na stronie
internetowej Muzeum, w lokalnych mediach oraz materiałach promocyjnych i popularyzatorskich
związanych z Konkursem.
6.Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografie w sposób opisany w Regulaminie, udziela
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego
Regulaminu.
7.Pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora nie mogą brać udziału w Konkursie.
Wszelkich informacji o konkursie udziela Dział Oświatowy MZL tel. 68 327 23 45 w.1

