
 

 

 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 

DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW „PORTRET I STYL” 
 

 
 
 

O KONKURSIE 
 
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczestników warsztatów fotograficznych, w ramach realizacji projektu 
„Portret i styl”.  
 
„Portret i styl” to wydarzenie, które odbywać będzie się w miesiącach czerwiec-grudzień 2021, na 
które składać będą się następujące elementy: wykłady tematyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty 
stylizacji, konkurs fotograficzny, wystawa prac konkursowych online, wystawa prac konkursowych w 
formie tradycyjnej, wystawa tradycyjna prac fotograficznych prowadzącej warsztaty (Anny Marii 
Zagórskiej), wernisaż z galą wręczenia nagród i koncertem.  
 
„Portret i styl” to projekt, który ma na celu nakierowanie uwagi na fotografię portretową, refleksję nad 
tworzeniem obrazu portretowanej osoby. Zwraca się ku tworzeniu z zamysłem, ku poszukiwaniu drogi 
do tego, w jaki sposób przedstawić fotografowaną osobę. Fotografia powszechnie dostępna, 
popularna w mediach społecznościowych, zdaje się nie zwracać uwagi na proces tworzenia koncepcji 
obrazu. Jest często efektem prostego wyzwoleniem migawki, bez poszukiwania kontekstów i 
inspiracji. Powszechna dostępność aparatów fotograficznych przedkłada ilość nad jakość, potrzebę 
zapisu chwili nad refleksję o tym, jaki ma to być obraz. Projekt „Portret i styl” kieruje uwagę 
fotografujących i odbiorców na proces intelektualnego namysłu, na poszukiwanie dróg inspiracji. 
 
Projekt „Portret i styl” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu z programu ‘Edukacja Kulturalna’. 
 
Organizatorzy: Muzeum Historyczne Skierniewic (główny organizator konkursu, zwany dalej 
‘Organizatorem’); Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Narodowe Centrum Kultury. 
Partnerzy: Miasto Skierniewice; Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic; Centrum Kultury i Sztuki; Stacja 
Centrum.  
 
Celem konkursu jest: propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu; 
rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych; rozwój aktywności artystycznej; promowanie postaw 
prokulturalnych; integracja i współdziałanie różnych grup wiekowych i społecznych.  
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 
 
1. Uczestnicy konkursu 
 
Konkurs skierowany jest do młodzieży skierniewickich szkół – osób biorących udział w warsztatach  
(w charakterze fotografa) przeprowadzonych w ramach realizacji projektu „Portret i styl”. 
 
Warsztaty z projektu „Portret i styl” będą odbywać się w następujących blokach tematycznych: 

I. Początek XX wieku / Lata 10. (termin warsztatów: czerwiec) 
II. Lata 20. XX wieku (termin warsztatów: wrzesień) 

III. Lata 30. XX wieku (termin warsztatów: wrzesień) 
 



 

 

Po każdych Warsztatach odbędzie się Sesja zdjęciowa, a następnie Konsultacje online z 
prowadzącymi. Podczas Konsultacji online uczestnicy wraz z prowadzącym dokonają wyboru swojego 
zdjęcia konkursowego, które później prześlą do Organizatora, jako swoje zgłoszenie konkursowe.  
 
 
2. Technika prac  
 
Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym sprzętem fotograficznym, w tym aparatami wbudowanymi w 
telefony komórkowe. Należy posiadać swój własny sprzęt fotograficzny. Fotografie będą przyjmowane 
w wersji cyfrowej. 
 
Szczegółowe wytyczne do nadsyłanych prac konkursowych:  

 format jpg;  
 rozdzielczość min. 200 dpi. 

 
Zdjęcia muszą być wykonane w trakcie trwania warsztatów „Portret i styl”. 
 
 
3. Zgłoszenia  
 
Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię. 
 
Pracę konkursową, kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i podpisane oświadczenia 
(Załącznik nr 2 do Regulaminu), należy przesłać  w terminie 7 dni od daty zakończenia Konsultacji 
online na adres e-mail: info@muzeumskierniewic.pl.  
 
W tytule wiadomości należy napisać: „Portret i styl – Konkurs – Zgłoszenie”, a w treści wiadomości 
podać: 

 tytuł konkursu (Konkurs fotograficzny dla uczestników warsztatów „Portret i styl”); 
 imię i nazwisko autora pracy (oraz dane i podpis opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich); 
 wiek autora pracy; 
 miejscowość zamieszkania autora pracy; 
 szkoła, do której uczęszcza autor pracy; 
 telefon i adres e-mail kontaktowy; 
 tytuł pracy. 

 
Dane uczestnika zostaną wykorzystane do kontaktu ws. Konkursu i do podpisania pracy (imię, 
nazwisko, wiek, szkoła, tytuł). 
 
 
4. Rozstrzygnięcie konkursu 
 
Oceny prac w konkursie dokona Jury, powołane przez Organizatorów. W skład Jury wejdą 
prowadzące warsztaty oraz pracownicy Muzeum. 
 
Po każdych Warsztatach, uczestnicy w porozumieniu z prowadzącym prześlą do Organizatora swoje 
wybrane zdjęcie konkursowe. Z prac wszystkich uczestników zostanie stworzona Galeria Online, 
spośród których Jury wybierze trzy najlepsze prace, a publiczność w ramach głosowania na profilu 
Facebook Organizatora – dwie prace z największą ilością lajków. Łącznie do dalszego etapu konkursu 
przejdzie łącznie pięć najlepszych prac. W przypadku wątpliwości decyduje głos Jury. 
 
Z trzech Galerii Online, po wszystkich trzech odbytych warsztatach, wybranych zostanie łącznie 15 
najlepszych prac. Spośród tych prac, Jury wybierze laureatów konkursu i nagrodzi trzy najlepsze 
prace. Równolegle na profilu Facebook Organizatora, w ramach głosowania (za pomocą lajków), 
wybrana zostanie nagroda publiczności. Praca, która zdobędzie najwięcej laików otrzyma nagrodę 
publiczności.  
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Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2021. Komunikat z wynikami zostanie opublikowany 
na stronie internetowej i na profilu Facebook Muzeum Historycznego Skierniewic.  
 
 
5. Nagrody 
 
Zwycięzcy konkursu (3 najlepsze prace oraz praca wybrana przez publiczność) otrzymają nagrody. 
Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w 
Muzeum Historycznym Skierniewic w listopadzie 2021.  
 
 
6. Wystawa pokonkursowa 
 
Po całym cyklu warsztatów i rozstrzygnięciu Konkursu, w Muzeum Historycznym Skierniewic zostanie 
przygotowana wystawa pokonkursowa prac wszystkich uczestników projektu. Do wystawy tej 
przygotowany zostanie katalog, zawierający prace wszystkich uczestników projektu. 
 
 
7. Informacje dotyczące przetwarzania danych  
 
1) Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Muzeum Historyczne 

Skierniewic z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Batorego 64 J.  
 

2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: 
rodo@muzeumskierniewic.pl. 
 

3) Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu: organizacji, 
promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz o ich 
pracach na stronie internetowej i na profilu Facebook Muzeum Historycznego Skierniewic oraz w 
mass mediach w związku z promocją działalności Muzeum, a także w celach archiwizacyjnych i 
rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 
 

4) Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest:  

a. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału; 
b. umożliwienie przeprowadzenia Konkursu; 
c. opublikowanie informacji o laureatach; 
d. archiwizacja dokumentów.  

 
5) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.  

 
6) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach.  
 

7) Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  
e. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
f. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku, wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej;  

g. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
h. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 
zorganizowania Konkursu, do powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz do 
przetwarzania danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjną. 
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9) Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu oraz osób wskazanych w 

załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
 
8. Uwagi końcowe 
 
1) Zgłaszając swoje zdjęcia do Konkursu uczestnik oświadcza, że są one jego własnością, posiada 

pełnie praw autorskich do fotografii i udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej 
czasowo zgody na wykorzystanie zdjęć do celów promocji Konkursu i projektu „Portret i Styl”.  
 

2) Autorzy wyrażają zgodę na publikację zdjęć w internecie, mass mediach oraz na dalsze 
przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z Konkursem i projektem „Portret i Styl”. 
 

3) Uczestnik Konkursu oświadcza, że wszelkie kwestie związane z wizerunkiem potencjalnych osób 
znajdujących się na zdjęciu są uregulowane – osoby sportretowane wyraziły zgodę na publikację 
ich wizerunku. W załączniku nr 3 do Regulaminu znajduje się Formularz zgody, dla osób 
portretowanych, na wykorzystanie ich wizerunku do celów promocji Konkursu i projektu „Portret i 
Styl”. 
 

4) Wszelkie ewentualne pytania dotyczące konkursu należy kierować, drogą elektroniczną, na adres 
e-mail: info@muzeumskierniewic.pl. 
 

5) Wszelkie wątpliwości rozstrzyga główny Organizator Konkursu (Muzeum Historyczne 
Skierniewic). 
 

6) Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu. 
 

7) Wszelkie zmiany w Regulaminie Konkursu dokonuje główny Organizator i ogłasza je na swojej 
stronie internetowej. Z chwilą ogłoszenia zmiany Regulaminu, zmiany stają się wiążące; 
uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie 7 dni od 
dnia ogłoszenia zmian Regulaminu. 
 

8) Jeżeli którekolwiek z podpisanych oświadczeń zawartych w Regulaminie Konkursu okaże się 
nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu / żądania 
zwrotu przyznanej nagrody. 
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ZAŁĄCZNIKI 
 
 
Zał. nr 1 – Karta zgłoszeniowa 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW „PORTRET I STYL” 

 
 

Imię i nazwisko autora pracy: 
Wiek: 
Szkoła: 
Miejsce zamieszkania: 
(Dane opiekuna:) 

 

Numer telefonu: 
Adres e-mail: 

 

Tytuł pracy:  

 

 
 
Dane uczestnika zostaną wykorzystane do kontaktu ws. Konkursu i do podpisania pracy na wystawie, 
w katalogu oraz Galeriach Online (imię, nazwisko, wiek, szkoła, tytuł). 
 
 
 
  



 

 

Zał. nr 2 – Oświadczenia 
 
 
1. 
 
Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia, które zgłaszam do udziału w KONKURSIE 
FOTOGRAFICZNYM DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW „PORTRET I STYL”. Jednocześnie 
oświadczam, że prawa osób, które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają 
zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających, również do celów reklamowych 
Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem 
byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko 
Organizatorowi Konkursu.   
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
data i podpis autora lub opiekuna prawnego 
 
 
 
2. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 
26.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) 
oświadczam, że akceptuję Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW 
WARSZTATÓW „PORTRET I STYL”, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz 
promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na 
publikacje moich danych osobowych, jeśli znajdę się na liście uczestników projektu oraz osób 
wyróżnionych, bądź nagrodzonych.  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
data i podpis autora lub opiekuna prawnego 
 
  



 

 

Zał. nr 3 – Formularz zgody osoby portretowanej 
 
 
Ja …………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko), oświadczam: 
 
1. 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w pracach w ramach Konkursu 
fotograficznego dla uczestników warsztatów „Portret I Styl” , również do celów reklamowych Konkursu 
i całego projektu „Portret i Styl”.   
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
data i podpis osoby portretowanej 
 
 
 
2. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 
26.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) 
oświadczam, iż akceptuję Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW 
WARSZTATÓW „PORTRET I STYL”, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz 
promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na 
publikacje moich danych osobowych w związku z ww. promocją.  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
data i podpis osoby portretowanej 
 
 
 
 


