
REGULAMIN KONKURSU „Historycznie. Fotograficznie.”

Kutnowskie Dni Seniora

1. Konkurs  „Historycznie.  Fotograficznie.” organizowany  jest  przez  Muzeum

Regionalne w Kutnie w ramach Kutnowskich Dni Seniora. 

2. Konkurs ma na celu: 

 Upowszechnienie wiedzy dotyczącej historii Kutna

 Rozwijanie zdolności artystycznych i fotograficznych

 Ukazanie, jak zmieniło się miasto na przestrzeni lat 

3. Konkurs adresowany jest do Seniorów.  

4. Uczestnicy konkursu  zobowiązani są dołączyć pisemne oświadczenie  o zgodzie na

przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  oraz  na  publikację  wizerunku  z  relacji

podczas wręczenia nagród, a także prezentacji nagrodzonych prac i wykorzystanie ich

w  materiałach  promocyjnych,  mediach,  prasie,  portalach  społecznościowych oraz

stronach www związanych z konkursem.  Oświadczenie  stanowi  załącznik  nr  1  do

niniejszego regulaminu.

5. Zadaniem  Uczestnika konkursu  jest  odnalezienie  miejsca ukazanego na  zdjęciu

z rodzinnego archiwum i wykonanie jego współczesnej fotografii.  Uczestnik wysyła

dwa zdjęcia: archiwalne - rodzinne (kopia) i współczesne. 

6. Prace  w formacie  *jpg  wraz  z  oświadczeniami  i  zgłoszeniem zawierającym:  tytuł

zdjęcia,  krótki  opis,  przybliżoną  datę  wykonania  fotografii  archiwalnej  oraz  imię,

nazwisko  i  numer  telefonu  kontaktowego  należy  przesłać  elektronicznie  na  adres

email: admin  @muzeumkutno.com   w terminie do 9 listopada 2020 roku. 

7. Rozstrzygnięcie  konkursu  na  najlepszą  fotografię  odbędzie  się  13  listopada 2020

roku. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

8. Ocenie  podlegać  będzie  ciekawe  ujęcie  oraz  wierne  odzwierciedlenie  miejsca

z archiwalnej fotografii.

9. O  przyznaniu  nagród  w konkursie  zadecyduje  powołana  w  tym  celu  przez

organizatora Komisja Konkursowa.

10. Komisja  wyłoni  laureatów  i  przyzna  wyróżnienia.  Zwycięzcy otrzymają nagrody

rzeczowe.

11. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i wiążący dla Uczestników.

mailto:promocja@muzeumkutno.com


12. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

13. Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  warunków

niniejszego Regulaminu.

Bliższe informacje: Michał Jabłoński

numer telefonu : 505 019 890 
adres mailowy: admin@muzeumkutno.com

ZAPRASZAMY!



Załącznik nr 1.

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na  publikację wizerunku

z relacji podczas wręczenia nagród, a także prezentacji nagrodzonych prac i wykorzystanie

ich w materiałach promocyjnych, mediach, prasie, portalach społecznościowych oraz stronach

www związanych z konkursem.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Kutnie.

……………………………………………

 Data i podpis Uczestnika


