
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego  

"BURSZTYN INSPIRUJE" 

 

 

 Bursztyn towarzyszy nam od zawsze. Od lat inspiruje artystów 

a ich prace były znakiem czasów i trendów. Czy widzieliśmy już 

wszystko? Czy ten wdzięczny materiał był pokazany na 

wszystkie możliwe sposoby? Zapraszamy wszystkie osoby 

zajmujące się fotografią do zaprezentowania swojej wizji 

inspirowanej bursztynem. 

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych oraz Muzeum 

Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. 

Partnerami konkursu są: Amberif - Międzynarodowe Targi Bursztynu oraz Międzynarodowe 



Stowarzyszenie Bursztynników. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1.W konkursie mogą wziać udział wszystkie osoby pełnoletnie, które do dnia 01 września prześlą 

swoje prace na adres:  prezentacje@stfz.pl  w tytule wiadomości wpisując KONKURS 

FOTOGRAFICZNY. 

2. W treści należy wpisać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres elektroniczny oraz 

numer  telefonu autora. 

3. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż trzy fotografie o temetyce bursztynu 

bądź inspirowane bursztynem. 

4. Zdjęcie konkursowe powinno być w jakości umożliwiającej potencjalne wykorzystanie w druku, 

minimum 2000 pikseli w dłuższym boku zdjęcia oraz nie może być oznaczone żadnymi znakami 

wodnymi i/ lub innymi dopiskami identyfikującymi autora itp. Zapisane w pliku jpg w 

rozdzielczości 300dpi. 

 

5.Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia konkursowego w Konkursie oświadcza, iż 

przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych do 

przesłanych wraz ze Zgłoszeniem konkursowych zdjęć konkursowych będących utworami w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 

2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania zdjęć w katalogu, 

prasie, telewizji, internecie oraz w innych formach dokumentacji wydarzenia w celach 

promocyjnych. 

 

6. W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich 

uczestnik  konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na 

rozpowszechnianie ich wizerunku w  katalogu, prasie, telewizji, internecie oraz w innych formach 

dokumentacji wydarzenia w celach promocyjnych. 
Uczestnik konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść organizator z 

tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi 

innymi przysługującymi im prawami do zdjęć i wizerunków.  

Dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

organizatorowi i patronowi do nieodwołalnego i nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osoby lub 

osób uwidocznionych na przesłanym zdjęciu konkursowym oraz do wielokrotnego ich 

wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  
 

 

 

 

JURY: 

1. Obrady jury odbędą się w dniu 15 września 2018 roku w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu 

dolnym. 

 



2. Skład jury bedzie podany w póżniejszym terminie. 

 

3. Jury dokona kwalifikacji prac zgodnie z regulaminem oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. 

 

4. Jury będzie zwracało uwagę na zgodność z tematem konkursu,  walory artystyczne fotografi 

oraz autorską interpretację. 

 

5. Jury jest zobowiązane do pisemnego umotywowania swojego werdyktu. 

 

6. Werdykt jury jest ostateczny. Droga prawna zamknięta. 

 

7. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu werdykt jury jest tajny. 

 

8. Lista osób zakwalifikowanych do wystawy zostanie podana do wiadomości do dnia 30 września 

2018 roku na stronie www.mnkd.pl  

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 13 października 2018 roku podczas 

wernisażu wystawy w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. 

 

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych artystów zostanie opublikowana na stronach www.stfz.pl 

oraz www.mnkd.pl  

 

3. Prace zakwalifikowane do wystawy będą prezentowane od 13 października 2018 do 09 grudnia 

2018 w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, a następnie w innych miejscach na terenie 

kraju. 

 

4. Informacja o nagrodach i wyróżnieniach zostanie podana w późniejszym terminie. 

 

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby które zostały nagrodzone pieniężnie lub rzeczowo 

zobowiązane są do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego u skarbnika STFZ w 

wysokości 10% od sumy otrzymanej nagrody ( o ile wartość przekroczyła 760 pln) w momencie jej 

otrzymania. 

 

 

Wydawnictwa: 

 

Wystawie będzie towarzyszyć katalog prac zakwalifikowanych do wystawy. Każdy z autorów 

zakwalifikowanych do wystawy otrzyma jeden egzemplarz katalogu. 

 

Postanowienia końcowe: 

 

www.mnkd.pl
www.stfz.pl
www.mnkd.pl


1. Członkowie jury, komisarz konkursu oraz fundatorzy nagród nie biorą udziału w konkursie. 

Mogą dołączyć swoje prace do wystawy oraz katalogu poza konkursem. 

 

2.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

 

3.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmienione postanowienia 

regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie konkursowej.  

  

4.Organizator ustanawia adres dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem: 

prezentacje@stfz.pl a osobę uprawnioną do korespondencji, komisarza konkursu Michała 

Fatygę. 

 

5.Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu uczestnik oświadcza że zapoznał się z regulaminem i 

akceptuje go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


