
Konkurs fotografii

„Gorzów black & white”

REGULAMIN

ORGANIZATORZY
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
Miasto Gorzów Wielkopolski

ADRES ORGANIZATORA:
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Warszawska 35
66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: info@muzeumlubuskie.pl
www.muzeumlubuskie.pl
Kurator konkursu: Lech Dominik

W 2021 roku będziemy obchodzić 40. rocznicę śmierci znanego 
gorzowskiego fotografika, kronikarza miasta Waldemara Kućki. 
Z tej okazji Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wielkopolskim organizuje konkurs fotografii, którego główną 
ideą jest utrwalanie zmieniającego się obrazu miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego, będące kontynuacją realizowanego wcześniej, 
bo w latach 60. i 70. XX wieku, kronikarskiego projektu 
Waldemara Kućki. Organizatorzy oczekują fotografii (tylko 
czarno-białych) w interesującej i kreatywnej formie 
przedstawiających współczesny obraz Gorzowa – miasta 
zmieniającego się na naszych oczach, praktycznie codziennie.

I. FORMUŁA KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich pasjonatów fotografii, 
miłośników miasta Gorzowa. 
2. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie
– za pisemną zgodą rodzica / opiekuna prawnego.
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3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik może dostarczyć do 
3 fotografii czarno-białych w wersji elektronicznej w najwyższej 
dostępnej jakości w formacie JPEG, o rozmiarze minimum 3000 
pikseli (dłuższy bok). Maksymalny rozmiar pliku nie większy niż 
10 Mb. Nazwa pliku powinna składać się z mniej niż 50 znaków 
oraz zawierać imię i nazwisko autora.
5. Tematyka fotografii musi być związana ze współczesnym 
obrazem miasta Gorzowa Wielkopolskiego w tonacji czarno-
białej.
6. Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę 
zgłoszeniową (prosimy wypełniać kartę drukowanymi literami 
lub elektronicznie), załącznik nr 1 i 3 (oraz nr 2 w przypadku 
osoby niepełnoletniej)
Całość należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 
info@muzeumlubuskie.pl (w tytule należy umieścić dopisek 
„Gorzów black & white ” – konkurs) 
7. Fotografie nie spełniające wymagań technicznych 
określonych przez organizatora, nadesłane w sposób inny niż 
ustalony przez organizatora lub nadesłane po terminie, nie 
wezmą udziału w Konkursie.
8. Wszyscy autorzy, którzy nadeślą prace spełniające warunki 
regulaminu, otrzymają informację o decyzjach jury.
9. Praca przekazana na konkurs musi być pracą własną autora, 
wcześniej nieopublikowaną. 
10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie 
kompletnego zgłoszenia, tj. wypełnienie wszystkich pól 
formularza, własnoręcznie podpisane.
11. Niekompletne zgłoszenie jest równoznaczne z 
dyskwalifikacją.
12. Autor wysyłając prace na konkurs, oświadcza, że akceptuje 
warunki regulaminu.

II. TERMINY

1. Konkurs trwa od  maja 2021 do 15 września 2021 roku.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
3. Wyniki pracy jury będą ogłoszone w mediach i na stronie 
www organizatora.
4. Lista laureatów zostanie opublikowana na portalach 
społecznościowych organizatora.
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5. Organizator skontaktuje się z laureatami telefonicznie w celu 
ustalenia terminu i sposobu odbioru nagród. 
6. Wernisaż najlepszych zdaniem jury prac nadesłanych na 
konkurs odbędzie się do końca 2021 roku.

III. OCENA PRAC

1. Prace oceni komisja konkursowa, w skład której wejdą 
pracownicy Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wielkopolskim. 
2. Ocenie podlegać będą: estetyka pracy, zgodność z tematem, 
samodzielność wykonania, oryginalność, pomysłowość formy, 
ujęcie tematu.

IV. NAGRODY

1. Organizator przyzna  nagrody finansowe: 
— I nagroda:   3500,00 zł
— II nagroda:  2500,00 zł
— III nagroda: 1500,00 zł
2. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy lub do (pokazu 
prac nagrodzonych i wyróżnionych na forach internetowych) 
otrzymają nagrodę pocieszenia w postaci albumu „Waldemara 
Kućki spacer po Gorzowie”.
3. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia 
wystawy lub                w sposób ustalony przez organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do: 
1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, 
mających wpływ na organizowanie konkursu. 
2. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania 
przyczyny. 
3. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje Regulamin 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu, uczestnik oświadcza, 
że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela 
organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 
czasowo i terytorialnie możliwości korzystania ze zdjęć dla 
celów promocji konkursu „Gorzów black and white”.
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5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca, daty i 
sposobu prezentacji wystawy w przypadku zaistnienia sytuacji 
niezależnej od Organizatora.
6. Fotografie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę 
pozostają w archiwum organizatora. Organizator nie zwraca 
zdjęć nadesłanych na konkurs.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 
lub nieaktualne dane podane w formularzu, uniemożliwiające 
identyfikację uczestnika.
8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z 
przeniesieniem praw autorskich na organizatora i wiąże się z 
wyrażeniem zgody na wykorzystywanie jej przez Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim oraz  
Miasto Gorzowie Wielkopolski do celów promocyjnych.
9. Uczestnik albo rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego 
uczestnika wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w 
regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i 
akceptuje go.

VI. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DANYCH
OSOBOWYCH

1. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), o czym 
informowani są przez Organizatora i potwierdzają 
własnoręcznym podpisem (załącznik nr 2). Dane osobowe 
uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie 
będą udostępniane innym podmiotom do innych celów.
2. Dane osobowe uczestników konkursu (imię i nazwisko, wiek) 
zostaną podane do publicznej wiadomości, m.in. za pomocą 
mediów społecznościowych oraz strony internetowej 
www.muzeumlubuskie.pl, na co uczestnicy konkursu wyrażają 
zgodę, wypełniając załącznik nr 1.
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3. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają 
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
uczestników konkursu w celach komunikacyjnych, naukowych, 
dydaktycznych                    i statystycznych. 

Złącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy na konkurs fotograficzny „Gorzów 
black & white”

Imię i nazwisko:
.....................................................................................................
......

Data urodzenia:
.....................................................................................................
......

Adres:

.....................................................................................................

......

Telefon:
.....................................................................................................
......

E-mail:
.....................................................................................................
......

Opis zdjęć (nr zdjęcia/nazwa pliku, tytuł, miejsce i data 
wykonania) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................
........... 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................
........... 
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................
............
Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie wizerunku oraz 
danych osobowych w materiałach związanych z konkursem na 
stronie internetowej i portalach społecznościowych Organizatora
konkursu. 
Oświadczam, że praca zgłoszona na konkurs nie była wcześniej 
nigdzie publikowana i rozpowszechniania. 
Przesyłając zdjęcia na konkurs oświadczam, że zapoznałem/łam 
się                  z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść w 
całości

.........................................................
Miejscowość, data, podpis)

Załącznik nr 2 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ 
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA W KONKURSIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) 
……………………………………………………………………………………
………………….
w konkursie fotograficznym. 

METRYCZKA 

Imię i nazwisko 
uczestnika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wiek: . . . . . . . . . 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego:. . . . . . . . . . .
. . . . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu 
danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska) w celach
wynikających            z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679               z dnia 

6



27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku             z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO).                   Ponadto wyrażam 
zgodę na nieodpłatne publikowanie wizerunku oraz danych 
osobowych w materiałach związanych z konkursem na stronie 
internetowej i portalach społecznościowych Organizatora 
konkursu. 
Oświadczam, że praca zgłoszona na konkurs nie była wcześniej 
nigdzie publikowana i rozpowszechniania. 
Przesyłając zdjęcia na konkurs oświadczam, że zapoznałem/łam 
się                  z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść w 
całości

....................................................... ……….
……………………………………….      Miejscowość i data                  
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Złącznik nr 3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Muzeum Lubuskie im.
Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. 
Warszawskiej 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski, telefon: 0048 
957 322 843, e-mail: info@muzeumlubuskie.pl.
2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
biuro@itmediagroup.pl. 
3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu 
fotograficznego  „Gorzów black & white”. 
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4. Dane mogą być udostępnione w celu prawidłowej realizacji 
konkursu
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji Konkursu, a następnie przez okres 
konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych 
roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów 
prawa w związku z przeprowadzonym konkursem. 
6. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w 
Konkursie. 
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma Pan/Pani 
prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania, a w przypadku zgody na przetwarzanie danych 
do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody. 
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe mogą być 
przekazywane na żądanie organu publicznego, upoważnionego 
z mocy prawa, w związku z podejmowanymi przez ten organ 
czynnościami.
…………………………………………..

(Miejsce, data, podpis)
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