
Regulamin Konkursu Fotograficznego Muzeum Narodowego w Szczecinie 
 „Szczecin pełen historii” 

w ramach 8. Europejskiej Nocy Muzeów 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 27. 

§ 2. 
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych historią Szczecina i fotografią. 
2. W konkursie „Szczecin pełen historii” nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, ani członkowie ich rodzin.  
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie tylko za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów. 

§ 3. 
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej miasta Szczecina oraz 
stworzenie możliwości aktywnego kreowania ekspozycji muzealnej w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie.  

§ 4. 
Nagrodą w konkursie jest umieszczenie 10 zwycięskich fotografii na ekspozycji w Muzeum 
Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie w czasie 8. Europejskiej 
Nocy Muzeów w Szczecinie 18.05.2013 r. oraz nagroda rzeczowa w postaci wydawnictwa 
Muzeum Narodowego w Szczecinie.  
 

ORGANIZACJA KONKURSU 
§ 5. 

Konkurs przeprowadza oddelegowany pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z 
Komisją Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Muzeum 
Narodowego w Szczecinie (Aleksandra Gieczys-Jurszo, dr Ewa Gwiazdowska, dr Dariusz 
Kacprzak, dr Bogdana Kozińska). 
 

§ 6. 
1. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest dr Bogdana Kozińska. 
2. Komisja Konkursowa pełni równocześnie funkcję jury konkursu. 
3. Do zadań komisji należy:  

a) ocena nadesłanych prac, wyłonienie laureatów konkursu. 
4. Do zadań oddelegowanego pracownika Muzeum Historii Szczecina należy: 

a) zarejestrowanie do konkursu nadesłanych prac, 
b) przygotowanie nagród i organizacja ekspozycji nagrodzonych prac, 
c) poinformowanie laureatów o zwycięstwie w konkursie i możliwościach odbioru 
nagrody rzeczowej w trakcie 8. Europejskiej Nocy Muzeów (18.05.2013, godz. 16:30) 
d) poinformowanie laureatów konkursu, najpóźniej do dnia 20.05.2013, pocztą 
elektroniczną o wygranej i możliwości odbioru nagrody rzeczowej, w przypadku 
nieobecności osób nagrodzonych w czasie oficjalnej prezentacji prac 18.05.2013. 

 
PRZEBIEG KONKURSU 

§ 7. 
1. Konkurs podzielony jest na trzy etapy. 
2. Etap pierwszy: uczestnicy przesyłają swoje prace (16 kwietnia – 8 maja 2013). 
3. Etap drugi: Komisja Konkursowa ocenia nadesłane prace i wyłania laureatów konkursu 



(9–17 maja 2013). 
4. Etap trzeci: ogłoszenie wyników konkursu w gmachu Muzeum Historii Szczecina, Oddział 
Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz wręczenie nagród, równocześnie z prezentacją prac 
laureatów na ekspozycji w MHS (18 maja 2013, godz. 16.30).  

§ 8. 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną, w terminie do 8 
maja 2013, jednej fotografii wraz z opisem, spełniających warunki określone w punktach 2-
4. Prace nadesłane po 8 maja 2013 nie będą brane pod uwagę. 
2. Fotografie biorące udział w konkursie muszą mieć postać cyfrową (akceptowalne formaty: 
tiff, jpg) i wielkość od 3 megapikseli do 12 megapikseli (przykładowa rozdzielczość: od 2048 
x 1536 do 4000x3000 pikseli). Przesłany plik z fotografią powinien w nazwie zawierać: 
inicjał imienia i nazwiska osoby zgłaszającej się do konkursu oraz datę wykonania 
zdjęcia (przykładowa nazwa pliku: jk_3.5.2013.jpg). 
3. Tematyka fotografii biorących udział w konkursie powinna dotyczyć przestrzeni, miejsc, 
obiektów małej i dużej architektury (lub elementów składowych tych przestrzeni, miejsc i 
obiektów architektury) o charakterze historycznym w obrębie administracyjnych granic 
Miasta Szczecin. Zakres chronologiczny przedstawianych obiektów jest dowolny.  
4. Opis fotografii powinien zawierać informacje dotyczące historii związanej z przedstawianą 
na fotografii konkursowej przestrzenią, miejscem lub obiektem architektonicznym. Tekst 
opisu musi mieć postać cyfrową (akceptowane formaty: pdf, doc) i zawierać od 300 do 600 
znaków (ze spacjami). Plik z opisem powinien w nazwie zawierać: inicjał imienia i 
nazwiska osoby zgłaszającej się do konkursu oraz datę wykonania zdjęcia, którego 
dotyczy opis (przykładowa nazwa pliku: jk_3.5.2013.doc). 
5. Do zawartych w opisie informacji historycznych powinien być dołączony przypis z 
podaniem źródła (lub źródeł), z którego (lub z których) korzystał uczestnik konkursu, 
zawierających: autora, tytuł, rok i miejsce publikacji.  
6. Dopuszcza się przedstawianie osób na fotografiach konkursowych, jednakże w przypadku 
podejrzenia naruszenia prywatności Komisja Konkursowa może poprosić uczestnika 

konkursu o uzyskanie zgody na wykorzystanie wizerunku, a w razie jej nie uzyskania  
zdyskwalifikować zdjęcie, którego opisana sytuacja dotyczy. 
7. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: a.wilgocka@muzeum.szczecin.pl . 
8. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie 
przez organizatorów konkursu w celach z nim związanych i wskazanych w niniejszym 
regulaminie. 
9. Oprócz pracy uczestnicy konkursu są zobowiązani dostarczyć Komisji Konkursowej 
następujące dokumenty:  

a. Oświadczenie o autorstwie nadesłanej fotografii i opisu,  
b. Oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.  

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub 
opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie. 

Dokumenty  wydrukowane i własnoręcznie podpisane  powinny być przesłane pocztą 
tradycyjną z dopiskiem „Szczecin pełen historii” na adres: 
Muzeum Historii Szczecina 
Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie  
ul. Księcia Mściwoja II 8, 
70-533 Szczecin 
lub dostarczone osobiście w godzinach otwarcia Muzeum, w terminie do 8 maja 2013 r. 
Wzory dokumentów znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu. 



10. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w p. 9, uniemożliwia uczestnictwo w 
konkursie.  

 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 9. 
Od decyzji Komisji Konkursowej uczestnikowi nie przysługuje odwołanie. 

§ 10. 
W przypadku zbyt małej liczby uczestników organizator może odstąpić od przeprowadzenia 
konkursu. Ostateczną decyzję podejmie Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

§ 11. 
Prawo do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz podejmowania decyzji w 
sprawach nieobjętych regulaminem przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu Komisji 
Konkursowej. 

§ 12. 
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb konkursu. 

§ 13. 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

oraz nagrodzonych prac w miejscu wskazanym  w § 7 p. 4 oraz na stronie internetowej 
www.muzeum.szczecin.pl. 
 

§ 14. 
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz dokumentów. 
 

§ 15. 
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, a związanych z organizacją i przebiegiem 
konkursu, decyzję podejmuje wyłącznie Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

§ 16. 
Komisja Konkursowa ma prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu bez uprzedzenia i bez 
podania powodów. 
 
Szczecin, 11.04.2013 
 



Załącznik: Wzory dokumentów 
1. Oświadczenie o autorstwie nadesłanej pracy konkursowej. 

 
 

Oświadczenie o autorstwie 
 
Ja, niżej podpisany/-a ................................................................, urodzony/-a …........................, 
zamieszkały/-a .............................................................................................................................. 
oświadczam, iż plik graficzny o nazwie: ................................ .................................................... 
oraz plik tekstowy o nazwie: ......................................................................................................., 
przesłane przeze mnie na adres e-mail Muzeum Narodowego w Szczecinie w związku z 

konkursem Szczecin pełen historii, zawierają fotografię oraz jej opis mojego autorstwa, do 
których mam wszelkie prawa majątkowe i inne. Równocześnie oświadczam, że przesłane 
materiały nie były publikowane, ani nie zostały nagrodzone w innych konkursach. 

.......................      .................................................................... 
(miejsce, data)        (podpis z podaniem imienia i nazwiska) 
 
 
2. Oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu. 

 
 

Oświadczenie o akceptacji postanowień 

regulaminu konkursu Szczecin pełen historii 

Ja, niżej podpisany/-a ................................................................, urodzony/-a …........................, 

oświadczam, iż uczestnicząc w konkursie Szczecin pełen historii, organizowanym przez 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, zapoznałem/-am się z jego regulaminem i w pełni 
akceptuję jego postanowienia.  

.......................      .................................................................... 
(miejsce, data)        (podpis z podaniem imienia i nazwiska) 
 
 
3. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie (dotyczy osób 
niepełnoletnich) 

 
 

Zgoda na uczestnictwo w konkursie Szczecin pełen historii 
 

Ja, niżej podpisany/-a .................................................................., urodzony/-a …….................., 
oświadczam, iż będąc rodzicem/opiekunem prawnym (niepotrzebne skreślić) .......................... 
...................................................................., urodzonego/-ej ............................, wyrażam zgodę 

na jego/jej uczestnictwo w konkursie Szczecin pełen historii, organizowanym przez 
Muzeum Narodowe w Szczecinie. Równocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z 
regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

.......................      .................................................................... 
(miejsce, data)        (podpis z podaniem imienia i nazwiska) 


