
Regulamin Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Córki, matki, babcie – 

wielopokoleniowe portrety turkowianek” 

_________________________________________________________________ 

 

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku i Muzeum Miasta 

Turku im. Józefa Mehoffera zwani dalej Organizatorami, z okazji Międzynarodowego 

Dnia Kobiet ogłaszają Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Córki, matki, babcie – 

wielopokoleniowe portrety turkowianek”. 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Turek i powiatu tureckiego, nie 

będących zawodowymi fotografami.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

4.  Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu do 3 zdjęć. 

5.  Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki na papierze fotograficznym, 

w formacie minimum 15 x 21 cm. 

6.  Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez przesłanie gotowej pracy na 

adres: Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Plac Wojska Polskiego 1, 62-700 

Turek, z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY. 

7.  Na odwrocie zgłoszonej pracy powinna zostać umieszczona metryczka zawierająca 

dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i nr tel. kontaktowego, 

nazwa szkoły. 

8. Termin nadsyłania prac – 2 marca 2016 roku. 

9. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez 

Organizatorów. 

10. Komisja Konkursowa przyzna 3 Nagrody Główne. 

11. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu 

(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 

833 z późn. zm.). 

12. W przypadku osób portretowanych należy dołączyć pisemne oświadczenie 

sporządzone przez te osoby, że wyrażają one zgodę na wystawienie i publikowanie 

ich wizerunku dla celów reklamowych Konkursu (wzór oświadczenia poniżej). 

 

 

 



Zezwolenie na publikację wizerunku 

Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na wystawienie i publikację mojego 

wizerunku na potrzeby Konkursu Fotograficznego „Córki, matki, babcie – 

wielopokoleniowe portrety turkowianek”, którego organizatorami są Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku i Muzeum Miasta Turku 

im. Józefa Mehoffera. 

 

(miejscowość i data)                                                                 (podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

13. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane 

osobiście. 

14.  Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż 

nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych 

i osobistych praw autorskich. 

15.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas II Babskiego 

Weekendu, w dniu 11 marca. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

16. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo 

nieodpłatnego wykorzystania prac. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w każdym czasie bez podania przyczyny. 

18. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 63 222 30 86 (Muzeum Miasta 

Turku im. Józefa Mehoffera) lub  63 278-51-34 wew. 15 ( Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Włodzimierza Pietrzaka) 

 

 

 


