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1. ORGANIZATOR KONKURSU 

1.1. Organizatorem II edycji Muzealnego Konkursu Fotograficznego "Czułość (ISO) Miasta" jest 

Muzeum Miasta Jaworzna (ul. Pocztowa 5, 43-600 Jaworzno), zwane dalej "Organizatorem". 

1.2. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora jest Koordynator Konkursu, Marcin Jania. 

 

 

2. TERMIN KONKURSU 

2.1. Termin rozpoczęcia konkursu: 17 kwietnia 2018 roku. 

2.2. Termin przyjmowania prac konkursowych: do 30 maja 2018 roku. 

2.3. Ogłoszenie wyników konkursu: 4 czerwca 2018 roku. 

2.4. Termin wystawy pokonkursowej: czerwiec/lipiec 2018 roku. 

 

 

3. TEMAT KONKURSU 

3.1. Tematem konkursu jest miasto Jaworzno.  

3.2. Tytuł konkursu  - „Jaka jest natura Jaworzna?” 

 

 

4. IDEA KONKURSU 

4.1. Celem konkursu jest łączenie wspólnej pasji wśród mieszkańców miasta Jaworzna i nie tylko. 

Pasją tą jest fotografia: profesjonalna, amatorska, wykonywana różną techniką oraz różnym 

sprzętem fotograficznym (mogą to być aparaty analogowe, cyfrowe, ale także telefony 

komórkowe, ipady etc.). Czyli w myśl zasady, że nie liczy się wielkość obiektywu tylko 

technika. Fotografia to jedna z wielu form zatrzymujących czas, przenosi nas do zdarzeń 



odległych. Celem konkursu jest także archiwizowanie, poprzez fotografie, otaczającej nas 

rzeczywistości, przestrzeni miasta Jaworzna. W muzealnictwie zdjęcia stanowią cenne źródło 

wiedzy. Każda fotografia, nawet ta wykonywana współcześnie, staje się historią. Twórzmy ją 

zatem wspólnie. 

4.2. Ideą konkursu jest ukazanie naszego "związku" z miastem, który może mieć różnorodny 

charakter, bowiem „czułość” każdego jest inna. 

 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA 

5.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która fotografuje, bez ograniczeń 

wiekowych. Zarówno amator jak i profesjonalista. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

5.2. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która zajmuje się fotografią amatorsko lub 

profesjonalnie (tj. osoby, które zatrudnione są na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę 

o dzieło lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii). 

5.3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Karty Zgłoszeniowej, którą winien jest 

złożyć wraz z pracą konkursową. Na Karcie Zgłoszeniowej należy uzupełnić wszystkie 

wymagane pola: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, tytuły 

nadesłanych prac. 

5.4. Nadesłane zdjęcia konkursowe powinno przedstawiać miasto Jaworzno. Fotografie, które 

będą prezentowały przestrzenie innych miast, zostaną odrzucone.  

5.5. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko takie fotografie, które nie były wcześniej nagradzane 

w innych konkursach fotograficznych. 

5.6. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia winny być wykonane osobiście przez Uczestników Konkursu. 

5.7. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez osoby inne niż Uczestnicy jest zabronione. Uczestnicy 

Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie 

fotografii, a w szczególności za naruszenie praw osób trzecich z tego wynikających – w myśl 

postanowień części 10 niniejszego Regulaminu. 

5.8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład jury oraz pracownicy muzeum. 

5.9. Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat. 

5.10. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika, 

niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. 

5.11. W przypadku ilości zgłoszeń poniżej 10 uczestników, konkurs może zostać odwołany, 

a uczestnikom przyznane wyłącznie nagrody książkowe.   

 

 

6. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

 

6.1. Temat prac konkursowych: „Jaka jest natura Jaworzna?”  

6.2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 różnych fotografii.  

6.3. Do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przeznaczony jest formularz zgłoszeniowy, w treści 

udostępnionej przez Organizatora Konkursu, stanowiącej załącznik do niniejszego 

Regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Organizatorowi 

prawidłowo wypełnionego formularza oraz przesłanie zgłaszanych do Konkursu fotografii. 

6.4. Formularz wraz ze zgłaszanymi fotografiami należy przesłać: w formie elektronicznej na 

adres e-mail: marcin.jania@muzeum.jaw.pl, do 30 maja 2018 roku.  

6.5. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących 

z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 



6.6. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do fotografii.  

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w 

warunków. 

 

 

 

7. KRYTERIA OCENY FOTOGRAFII KONKURSOWYCH 

7.1. Pomysł i idea. Czyli kryterium koncepcji zdjęcia oraz zgodności z kategorią konkursową. Liczy 

się pomysł. 

7.2. Technika. Techniczna realizacja pomysłu.  

7.3. Poziom artystyczny. Oceniany będzie poziom artystyczny fotografii.   

 

 

8. JURY KONKURSU 

8.1. Jury konkursu:  Przemysław Dudzik – Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna, Paweł Jędrusik – 

fotoreporter z Jaworzna współpracujący z Polską Agencją Fotografów FORUM oraz gazetą 

„Co tydzien”. Wcześniej fotografował dla Agencji Fotograficznej EDYTOR oraz dziennika 

Super Express. Jego zdjęcia były publikowane w największych gazetach w Polsce, między 

innymi: Fakt, Super Express, Przegląd Sportowy, Sport, Dziennik Gazeta Prawna, portalach 

internetowych: Wirtualna Polska, Onet, Interia i wiele innych. Wyróżniany w wielu 

konkursach. Zwycięzca SGL Local Press 2011, nominowany do nagrody głównej w SGL Local 

Press 2012 i 2013. Dwukrotny finalista Śląskiej Fotografii Prasowej (2011, 2012), nagradzany 

również w konkursie Obiektywnie Śląskie 2012. Marcin Jania – Kulturoznawca, kustosz 

Muzeum Miasta Jaworzna, pomysłodawca konkursu, autor fotografii i materiałów filmowych 

tworzonych na potrzeby Muzeum Miasta Jaworzna. Iwona Brandys – historyk sztuki, kustosz 

Muzeum Miasta Jaworzna, autorka scenariuszy wystaw na temat historii i sztuki miasta. 

Sławomir Śląski – Doktorant Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, projektant grafiki 

użytkowej. Zajmuje się grafiką wydawniczą (katalogi, albumy, książki, okładki), identyfikacją 

wizualną, projektowaniem wystaw, plakatów i stron internetowych. Prowadził zajęcia z 

Grafiki Edytorskiej oraz Podstaw Grafiki Projektowej (2006 – 2009). Obecnie pracuje jako 

grafik projektant w Muzeum Miasta Jaworzna. 

 

 

9. FINALIZACJA KONKURSU 

9.1. Z pośród zgłoszonych prac zostaną wyłonione trzy najlepsze (I, II i III nagroda).  

9.2. Konkurs zakończy się wystawą, która będzie prezentować fotografie konkursowe. Wystawa 

będzie mieć miejsce w Muzeum Miasta Jaworzna. Planowany termin wystawy to przełom 

czerwca i lipca 2018 roku.  

 

 

10. PRAWA AUTORSKIE 

10.1. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć 

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie 

prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami 

osób trzecich. 

10.2. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zgłoszone w Konkursie 

zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał 



zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na 

rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji. 

10.3. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej 

wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na 

korzystanie ze zdjęć w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu 

magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową 

niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i 

sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy 

i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – 

wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za 

granicą; 

 

 

11. DANE OSOBOWE 

11.1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. 

Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.  

11.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których 

dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

11.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w zakresie i celu 

niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika oraz 

celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz upowszechnienia danych 

osobowych Uczestnika jako laureata Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla 

wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika 

Konkursu licencji. Podane w powyższy sposób dane będą także udostępniane podmiotom 

związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z 

realizacją Konkursu i jego tematyką a także prezentacją jego Uczestników i laureatów oraz 

ich prac konkursowych. 

11.4. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i 

dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom 

trzecim. 

 

 

12. DANE OSOBOWE 

12.1. Wszelkie informacje na temat Konkursu będą na bieżąco publikowane na stronie 

internetowej Organizatora (www.muzeum.jaw.pl), stronie internetowej konkursu 

(www.muzeum.jaw.pl/isomiasta). 

12.2. Informacji dotyczących Konkursu udziela Koordynator Konkursu Marcin Jania. 

Telefon: 661 666 475, marcin.jania@muzeum.jaw.pl  

 

  


