
                     Kazimierz Dolny, dn.  23.09.2021 r. 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego 

 organizowanego z okazji „Święta Jesieni 2021” 

„Mam oko na Święto Jesieni”. 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w 

Kazimierzu Dolnym. 

 

2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników fotografią reportażową oraz zachęcenie 

ich do utrwalenia w formie fotografii imprezy „Święto Jesieni”. 

 

3. Tematyka konkursu: 

 

• „Święto Jesieni” organizowane w dn. 26 września 2021 r. w Kazimierzu Dolnym w 

różnych aspektach: portrety uczestników, kadry z imprezy, sceny rodzajowe i inne 

bezpośrednio związane z tą imprezą. 

 

4. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób dorosłych. 

 

5. Warunki udziału w konkursie: 

 

• Celem wygrania nagrody lub otrzymania wyróżnienia uczestnik konkursu 

zobowiązany jest do przesłania w terminie do 03 października 2021 r. fotografii w 

wersji elektronicznej o tematyce określonej w punkcie 3 niniejszego regulaminu 

• E-mail ze zgłoszeniem musi zawierać: tytuł pracy/prac, dane osobowe autora oraz 

numer telefonu kontaktowego. 

• Prace konkursowe powinny być wysłane na adres: przyrodnicze@mnkd.pl, tytuł 

maila: konkurs fotograficzny Święto Jesieni. 

• Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia do konkursu trzech różnych 

zdjęć. Każde zdjęcie liczone jest jako odrębna praca. 

• Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie nagrodzonych zdjęć w celach 

promocyjnych „Święta Jesieni”. 

 

6. Warunki nadsyłania prac: 

• Zdjęcia konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak należy je 

nadsyłać na konkurs wyłącznie w formie plików cyfrowych (zdjęcia analogowe należy 

zeskanować we własnym zakresie). 

• Prace należy nadsyłać w postaci plików JPG lub TIFF.  

• Każde zdjęcie musi zawierać w nazwie pliku cyfrowego tytuł pracy oraz imię i 

nazwisko autora. 



 

 

7. Warunki oceny prac: 

 

• Oceny nadesłanych prac dokona Komisja składająca się z 2 pracowników 

merytorycznych Muzeum Nadwiślańskiego oraz Maksa Skrzeczkowskiego – fotografa 

z Kazimierza Dolnego 

• Ocena nadesłanych prac będzie prowadzona pod kątem: artystycznym, techniki 

fotograficznej, nowatorskiego spojrzenia na temat. 

• Ocena Organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

. 

8. Ogłoszenie wyników 

• Laureatami konkursu Organizator ogłosi 6 uczestników, przyznając I, II i III miejsce 

oraz trzy wyróżnienia.  

• Oficjalne wyniki ogłoszone zostaną poprzez publikację na stronie internetowej 

Organizatora www.mnkd.pl oraz na fb Muzeum Nadwiślańskiego do dnia 11 

października 2021 r. 

• Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci drobnych 

gadżetów. 

 

9.  Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem podejmuje Organizator konkursu. 

 

 

 

 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 

Oddział Przyrodniczy 

ul. Puławska 54 

24-120 Kazimierz Dolny 

e-mail: przyrodnicze@mnkd.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnkd.pl/

