
W ramach projektu Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna
wędrówka po Sudetach Muzeum Pana Tadeusza / Zakład Narodowy
im. Ossolińskich ogłasza konkurs pod hasłem Fotograficzna przygoda
w krainie Ducha Gór.

Zadaniem uczestników jest zgłoszenie jednej autorskiej fotografii wykonanej w czasie

warsztatów z cyfrowej fotografii krajobrazowej, prowadzonych w ramach projektu

przez artystę Crisa Froese.

Regulamin konkursu:

I. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Pana Tadeusza / Zakład Narodowy

im. Ossolińskich we Wrocławiu, zwane dalej „Muzeum Pana Tadeusza”.

II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wybór najlepszych prac warsztatowych (zwanych dalej

„pracami” lub „fotografiami”), wykonanych w czasie warsztatów z cyfrowej fotografii

krajobrazowej prowadzonych w ramach projektu przez artystę Crisa Froese.

III. Zasady prowadzenia konkursu
1. Czas trwania konkursu: 1 października 2022 r. – 23 października 2022 r.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych objętych

projektem w: Karpaczu, Sosnówce, Ścięgnach i Wojcieszycach.

3. Fotografie można przesyłać do 23 października 2022 r. (do końca dnia) na

adres edukacja@ossolineum.pl.

4. Fotografie mogą być przesyłane przez uczestnika lub opiekuna grupy.

5. Fotografie mogą zostać przesłane do opiekuna grupy i następnie przekazane

prowadzącemu warsztaty w celu przeprowadzenia przez prowadzącego

profesjonalnej obróbki graficznej przekazanych prac (dotyczy osób, które nie

zdążyły przekazać wybranej pracy prowadzącemu w trakcie trwania warsztatów).
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6. Jeden uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie jedną fotografię.

Nadesłana praca powinna mieć charakter autorski.

7. Do zgłaszanej pracy należy dołączyć następujące informacje dotyczące

uczestnika konkursu: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, adres do

korespondencji, adres e-mail, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon i e-mail

rodzica/opiekuna.

8. Plik ze zdjęciem należy zatytułować wg schematu: „Imię Nazwisko Klasa

Miejscowość – tutuł pracy”, np. „Anna Kowalska klasa 8 Warszawa – magiczny

krajobraz”.

9. Oceniając nadesłane prace, jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom

artystyczny, szczególnie zwróci uwagę na ciekawy temat ujęcia oraz kompozycję

pracy.

10.Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej

autora regulaminu konkursu oraz z udzieleniem licencji niewyłącznej, bez

ograniczeń czasowych i terytorialnych do przysłanej fotografii, co oznacza zgodę

na jej publikację w publikacji na zakończenie projektu i na stronie internetowej

Muzeum Pana Tadeusza bez dodatkowego wynagrodzenia. Przesyłając pracę,

uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłana fotografia jest jej/jego

autorstwa i nie zawiera wad prawnych, oraz że autor odpowiada finansowo za

wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.

11. Do zgłaszanej pracy konkursowej należy dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu

zgody przez opiekuna prawnego na udział w konkursie dziecka i zgody na

przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka (formularz oświadczenia

można pobrać pod linkiem: Fotograficzna przygoda w krainie Ducha Gór –

Oświadczenie).

12.Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie, opiekun

uczestnika wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska we wszystkich

materiałach prasowych, marketingowych, promocyjnych, związanych

z konkursem oraz w publikacjach Organizatora.

IV. Nagrody oraz ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 31 października 2022 r.
2. Nagrodami w konkursie będą:

https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2022/08/OSWIADCZENIE_Fotograficzna_przygoda_w_krainie_Ducha_Gor.pdf
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a. Prezentacja fotografii konkursowych w ramach wystawy

podsumowującej projekt, której uroczysty wernisaż odbędzie się

18 listopada 2022 r. w Muzeum Pana Tadeusza. Laureaci konkursu

wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na wernisaż wystawy.

b. Opublikowanie zwycięskich prac w katalogu wystawy.

c. Nagrody rzeczowe.

3. Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub pocztą

elektroniczną. Nazwiska nagrodzonych opublikujemy na stronie internetowej

Muzeum Pana Tadeusza.

Kontakt:
edukacja@ossolineum.pl

Dział Edukacji| tel. 71 75 50 652
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