
REGULAMIN KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO:
„Zimowe pejzaże tatrzańskie w obiektywie”

1. Organizator:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

2. Cele Konkursu:

 rozwijanie zainteresowania fotografowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 kształtowanie wrażliwości estetycznej
 popularyzacja  wiedzy nt.  artystów,  których  twórczość prezentowana jest  w Galerii

Sztuki w willi Oksza – filii Muzeum Tatrzańskiego

3. Warunki: 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii inspirowanej wybranym 
pejzażem  zimowym ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego spośród dostępnych na 
wystawie stałej w Galerii Sztuki w willi Oksza lub opublikowanych na profilu fb 
Muzeum Tatrzańskiego w dniach: 24.01.2022r.,14.02.2022r.

1) Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci, młodzież, osoby dorosłe
2) Konkurs adresowany jest do amatorów fotografii
3) Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie
4) Zdjęcie  może  być  wykonane  dowolnym  aparatem  cyfrowym  lub

smartphonem
5) Niedopuszczalna  jest  obróbka  graficzna  zdjęcia  (retuszowanie,  korekta

kolorystyczna itp.)
6) Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, 

nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio 
niepublikowane, nie będące przedmiotem innego konkursu, wykonane 
osobiście przez autora

7) Zdjęcie musi posiadać podtytuł nieodbiegający od tematu konkursu

8) Fotografię należy przesłać na adres email:  
konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com w formacie jpg.

9) W treści  wiadomości  należy  podać  tytuł  i  autora  obrazu,  który  stał  się
inspiracją do wykonania fotografii.

10) Jako nazwę pliku należy podać podtytuł pracy, nazwisko autora, kategorię
wiekową.

11) Zgłoszenie  e-mail  powinno  zostać  zatytułowane   KONKURS  „Zimowe
pejzaże tatrzańskie w obiektywie”

12) Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  skany  wydrukowanych  i  podpisanych
wszystkich  załączników  do  regulaminu  (oświadczeń  i  zgód).  Brak
oświadczeń  i  zgód dyskwalifikuje  prace  w udziale  w konkursie.  Osoby
pełnoletnie samodzielnie podpisują poniższe zgody i oświadczenia

13) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej 
terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii 
przez Organizatora na stronie internetowej https://muzeumtatrzanskie.pl/  



na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak również na 
wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji 
Konkursu w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, 
Internetu- na  profilach społecznościowych Muzeum Tatrzańskiego tj. 
facebook , Instagram, YouTube.

2. Organizator przewiduje nagrody w różnych kategoriach wiekowych:
1) Dzieci do 12 roku życia
2) Młodzież od 13 do 18 roku życia
3) Dorośli od 19 roku życia

3. W  przypadku  braku  zgłoszeń  w  danej  kategorii  organizator  zastrzega  sobie
możliwość dodatkowego nagrodzenia prac w innych kategoriach. 

4. W  przypadku  niskiego  poziomu  zgłoszonych  prac  organizator  zastrzega  sobie
możliwość nierozstrzygania konkursu.

5. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  ostateczną  interpretację  niniejszego
regulaminu. 

Termin składania prac : Prace wraz ze skanami zgód i oświadczeń należy przesłać
na adres mailowy:  konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com
w  nieprzekraczalnym  terminie  do  28  lutego  2022r.  Decyduje  data  wpłynięcia
zgłoszenia na pocztę e-mail.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2022 r.

Organizator zapewnia laureatom nagrody. 
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