Konkurs fotograficzny „Pisz z mojego okna”

Z wielkim zainteresowaniem oglądamy Pisz na starych fotografiach. Stanowią wehikuł czasu, który przenosi nas
w przeszłość, często nieodkrytą lub zatartą w zakamarkach pamięci. Nie tylko pozwalają nam poznać historię
miasta, ale także skłaniają do wspomnień przy odnowieniu dawnych znajomości.
Stąd z okazji 375-lecia nadania Piszowi praw miejskich powstała w Muzeum Ziemi Piskiej inicjatywa konkursu
fotograficznego ph. „Pisz z mojego okna”. Ma on zachęcić mieszkańców naszego miasta do wykonania zdjęcia
widoku, który może im się już znudził i odkrycia w nim czegoś nowego. Ławka pod domem, którą mijali setki
razy, stojące drzewo na końcu ulicy, przesunięta płyta chodnikowa - tematem może być cokolwiek - liczy się
pomysł!
Tym konkursem chcemy, przy pomocy nowoczesnych technologii, kontynuować tradycję papierowych
wehikułów czasu - aby za 20, 30, czy 50 lat spojrzeć na te fotografie i pomyśleć o sytuacji i emocjach, które nam
towarzyszyły, kiedy je wykonywaliśmy.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PISZ Z MOJEGO OKNA”
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Organizatorem konkursu fotograficznego „Pisz z mojego okna”, zwanego dalej Konkursem,
jest Muzeum Ziemi Piskiej z siedzibą w Piszu przy pl. Daszyńskiego 7, zwanego dalej Organizatorem.
Konkurs będzie trwał od 20 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.
Celem konkursu jest popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki i źródła historycznego oraz
promowanie uzdolnionych fotografików - amatorów.
Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Pisza,
mających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wymagania nałożone niniejszym
regulaminem.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy muzeum i członkowie ich najbliższej rodziny.
Uczestnikiem konkursu jest każda osoba zamieszkała w Piszu, która prześle przynajmniej jedno
zdjęcie.
Komunikaty
i
informacje
na
temat
konkursu
publikowane
będą
na
stronie
http://www.muzeumziemipiskiej.pl.
Zasady konkursu

1.

2.

3.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod wskazany przez Organizatora adres (e-mail: mzppisz@wp.pl) zdjęć wraz z danymi wskazanymi w
pkt. 6 spełniających wymagania konkursu.
Fotografie (kolorowe lub czarnobiałe) nadsyłane na konkurs mogą przedstawiać dowolne miejsca,
architekturę, przyrodę i sytuacje, pod warunkiem, że zostały wykonane za oknem autora pracy od 20
kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Zdjęcia nie mogą naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia
społecznego oraz praw i dóbr osób trzecich.
Zdjęcia, które nie spełnią wymogów, wskazanych w pkt. 2 nie wezmą udziału w konkursie.
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Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
Przyjmowanie zdjęć rozpoczyna się 20 kwietnia 2020 r., ostatnie zdjęcia przyjmowane będą 30 czerwca
2020 r. do godz. 16.00. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Zdjęcia należy przysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mzppisz@wp.pl wg wzoru:
a) w temacie: „Pisz z mojego okna”
b) w treści:
- tytuł zdjęcia, propozycja autora lub opis sfotografowanego miejsca, obiektu, sytuacji
- data wykonania zdjęcia
- imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy
- oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa autorskie do nadesłanych
fotografii.
Zgłoszenia bez wymienionych elementów określonych w punkcie 6. lub z niepełnymi danymi nie będą
brały udziału w konkursie.
Zdjęcia nadesłane w załączniku poczty elektronicznej powinny być zapisane w formacie JPG.
Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3000 pikseli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia
musi wynosić 250 dpi.
Organizator nie wymienia zdjęć nadesłanych na inne ani też nie odsyła nadesłanych fotografii.
Na prośbę autora zdjęcie może być wycofane z dalszego udziału w konkursie.
Przebieg konkursu, nagrody

1. Prace konkursowe należy przesłać do 30 czerwca 2010 r. do godziny 16.00 w jednym zgłoszeniu
mailowym wraz z skanem lub dokumentem w formacie PDF podpisanego oświadczenia wg wzoru
dołączonego do regulaminu konkursu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od daty wyznaczonej na nadesłanie prac.
3. Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wybrani trzej laureaci, których prace wraz z ich danymi jako
forma nagrody opublikowane zostaną na łamach „Monografii Pisza”, którą Muzeum planuje wydać
jesienią 2020 r. lub w pierwszych kwartale 2021 r.
4. Procedura wyłaniania laureatów jest protokołowana po jej zakończeniu.
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Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia
organizacji konkursu.
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
http://www.muzeumziemipiskiej.pl.
Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte
w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym
odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego podjęli uzasadnione podejrzenie
o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych
osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie oraz powoduje unieważnienie
osiągniętych wyników.
Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać
od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie
http://www.muzeumziemipiskiej.pl.
Wykorzystanie zdjęć i ochrona praw osobowych
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Nadesłane zdjęcia stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego
wykorzystywania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
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Biorący udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte
w niniejszym Regulaminie.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych
z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w oświadczeniu stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu.

