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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „Rower na wsi” 
 

1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Rower na wsi”, zwanego dalej Konkursem, są: 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział Etnografii Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku oraz „Teraz Słupsk” Miejski Tygodnik 
Bezpłatny. 

2. Konkurs trwa od 22.04.2014 r. do 09.05.2014 r. 
3. Informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej Muzeum Kultury Ludowej 

Pomorza w Swołowie www.swolowo.pl, portalu www.mm2miasto.pl , a także facebook’u. 
Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: foto@muzeum.slupsk.pl, bądź 
telefonicznie pod nr Tel. 59/ 811 94 10 lub 724 864 144 (osoba do kontaktu – Mikołaj 
Radomski). 

 
ZASADY KONKURSU 
 
1. Celem konkursu jest promowanie fotografii i wiejskiej turystyki rowerowej. 
2. Temat Konkursu brzmi „Rower na wsi” i obejmuje prace z zakresu fotografii prezentujące 

rower/rowerzystów/turystykę rowerową w pejzażu/kontekście polskiej wsi. 
3. Konkurs jest przeznaczony dla amatorów i profesjonalistów. 
4. Każdy uczestnik może dostarczyć do pięciu fotografii. 
5. Zabrania się stosowania fotomontaży. 
6. Osoba zgłaszająca zdjęcie musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, w tym 

zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na ich publiczne udostępnienie. Przesłane pliki nie 
będą zwracane.  

7. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie licencję na publiczne 
udostępnianie fotografii przez organizatorów na potrzeby promocji i realizacji Konkursu oraz 
innych promocyjnych działań Muzeum, w tym: 

• nieodpłatne, wielokrotne publikowanie zgłoszonych fotografii wraz z umieszczeniem 
przy nich danych osobowych uczestnika, 

• publikowanie zdjęć w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem i innymi 
działaniami promocyjnymi Muzeum, 

• publikację dostarczonych zdjęć na stronach internetowych prowadzonych przez 
organizatorów, 

• przekazanie dostarczonych prac do jury w celu ich oceny. 
8. Organizator wprowadza sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
9. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 
 
PRZEBIEG KONKURSU 
 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przysłać do organizatora zdjęcia i kartę zgłoszenia na 

adres email: foto@muzeum.slupsk.pl w terminie do 9 maja 2014 r.: 

http://www.muzeum.swolowo.pl/
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• zdjęcia, w liczbie 1-5, w formacie JPG. (min. 200 dpi, podstawa dłuższego boku min. 
2000 px), 

• wypełnioną kartę zgłoszenia (karta dostępna jest na stronie internetowej Muzeum 
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: www.swolowo.pl), 

2. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w drodze obrad Jury powołanego przez Organizatorów. 
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. 

 
NAGRODY 
 

1. Jury wybierze zwycięzców Konkursu. 
2. W kategorii „nagroda internautów” zwycięży praca, na którą oddano największą liczbę głosów 

w Internecie. 
3. Przyznanie nagród odbędzie się 11.05.2014 r. podczas I Wiejskiej Masy Krytycznej WKOŁO 

SWOŁOWO organizowanej przez Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 
4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe: 

I miejsce – 200 zł 
II miejsce – 150 zł 
III miejsce – 100 zł 
Nagroda internautów – akcesoria fotograficzne o wartości 200 zł 
Wyróżnienia – akcesoria fotograficzne o wartości 300 zł 
 

                                                 


