REGULAMIN KONKURSU
Przemysł Ziemi Kozielskiej w rodzinnych albumach
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1/ Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Ziemi Kozielskiej współpracując z
Muzeum Ziemi Kozielskiej w Organizacji w Kędzierzynie-Koźlu.
2/ Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 września 2019 r.
3/ Celem konkursu jest:
– rozbudzenie zainteresowań historią i funkcjonowaniem zakładów przemysłowych na
Ziemi Kozielskiej
– podkreślenie ich roli w budowaniu krajobrazu gospodarczego, kulturalnego i
społecznego naszego miasta i regionu,
– dokumentowanie historii przemysłu na Ziemi Kozielskiej oraz wzbogacenie wiedzy o
ludziach tworzących jego historię
4/ Konkurs obejmuje swoim zasięgiem fakty i zdarzenia od początku istnienia (różnych)
zakładów pracy aż do dnia dzisiejszego.
§ 2 WARUNKI KONKURSU
1/ Przedmiotem konkursu jest prezentacja ciekawych zdjęć z prywatnych albumów
mieszkańców miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego ukazujących ludzi oraz
związane z nimi wydarzenia ogólnozakładowe i miejskie z zakładami w tle.
2/ Konkurs skierowany jest przede wszystkim do emerytów i czynnych zawodowo
pracowników, ich rodzin oraz uczestników różnych zakładowo-miejskich uroczystości,
imprez i wydarzeń.
3/ W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
4/ Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.
5/ Zgłoszone do konkursu fotografie muszą spełniać następujące kryteria:
– będą to fotografie amatorskie, nigdzie nie publikowane, pochodzące z zasobów
rodzinnych albumów,
– wiążą się z historią zakładów przemysłowych (jubileusze, konferencje, spotkania,
obchody rocznic i świąt, festyny zakładowe, sport, wypoczynek i rekreacja załogi,
ciekawi ludzie, niezwykłe wydarzenia…),
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– zwierają opis dotyczący fotografii (tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, krótki opis
przedstawionej sytuacji),
– zawierają opis dotyczący uczestnika konkursu: imię i nazwisko zgłaszającego, adres i
nr telefonu.
6/ Zdjęcia można przesyłać na adres e-mailowy
konkurs@muzeumkozle.pl
Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji (47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. J.I. Kraszewskiego
5B) do dnia 15 września 2019 roku pocztą elektroniczną w formacie pliku JPG, TIFF
(rozdzielczość skanowanej fotografii ponad 400 DPI) z dokumentami zgłoszeniowymi,
jak w pkt. 7. Osoba kontaktowa do odbioru zdjęć to mgr Emilia Bandrowska,
tel. 77/48 23 686 ,799 029 292
7/ Uczestnicy konkursu są zobowiązani wypełnić formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1) i
podpisać oświadczenie „RODO” (Załącznik nr 2). Załączniki do pobrania ze strony
www.tzk.alfsoft.net lub www.muzeumkozle.pl
9/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydruku, powiększeń i obróbki fotografii
konkursowych w celu zorganizowania wystawy pokonkursowej.
10/ Organizator powoła Jury, które oceni przysłane fotografie i wyłoni laureatów.
Kryteria oceny:
– związek fotografii z tematyką konkursową,
– wartość historyczna, socjologiczna i artystyczna fotografii,
– oryginalność przedstawienia zdarzenia, postaci, infrastruktury,
– opis fotografii – komentarz.
11/ Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie Towarzystwa Ziemi
Kozielskiej oraz w lokalnych mediach w październiku 2019 r.
12/ O wysokości nagród decyduje jury (suma nagród 3000 zł).
13/ Laureaci otrzymają nagrody podczas wernisażu pokonkursowej wystawy na XXIV
Kędzierzyńsko-Kozielskim Seminarium Naukowym „Kędzierzyn- Koźle – miasto w
procesie transformacji 25 lat później” (listopad 2019).
§ 3 PRAWO AUTORSKIE
1/ Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zdjęcie jest jego
własnością i przysługują mu do niego prawa autorskie.
2/ W przypadku, kiedy zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich
żyjących, uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w
związku z niniejszym konkursem, a także zapewnienie tych osób odebrane na piśmie, że
zapoznały się z zasadami niniejszego konkursu i treścią Regulaminu, oraz iż je akceptuje.
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3/ Organizator przewiduje bezpłatne, bezterminowe, prezentowanie i publikowanie
fotografii konkursowych w celach promocyjnych i wystawienniczych (z zachowaniem
praw autorskich osobistych).
4/ Nagrodzone fotografie (wydruk) za zgodą uczestnika konkursu przechodzą na
własność organizatora (z zachowaniem praw autorskich osobistych). Zgoda ujęta jest w
załączniku nr 1 dołączonym do regulaminu.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1/ Decyzje Jury są ostateczne.
2/ Jury może odstąpić od oceny prac konkursowych niespełniających wymogów
formalnych i merytorycznych zastrzeżonych w regulaminie konkursu. Istnieje
możliwość odrzucenia prac niespełniających wymogów konkursu lub naruszających
wizerunek zakładu(ów) lub pracowników.
3/ Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez autorów.
4/ Prace nie będą odsyłane autorom. Zgoda w załączniku nr 1 dołączonym do
regulaminu.
5/ Informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady/UE/ 2016/679 z 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, zwane dalej „RODO”.
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