
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

w ramach projektu Jestem Dumny 

pt. „INSCENIZACJA FOTOGRAFICZNA BOHATERA” 

 

1. Założeniem konkursu pt. „Inscenizacja Fotograficzna Bohatera” jest najlepsze  
i najciekawsze przedstawienie wybranej postaci z projektu „JESTEM DUMNY”, 
ucharakteryzowanej oraz przedstawionej na tle scenografii, tematycznie związanej  
z życiem i działalnością danego bohatera. 

2. Organizatorami konkursu są: Prezydent Miasta Skierniewice, Muzeum 
Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego (główny organizator konkursu, 
zwany dalej ‘Organizatorem’). 

3. Partnerami konkursu są: Miasto Skierniewice, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic. 

4. Celem konkursu jest: propagowanie postaw patriotycznych; edukacja historyczna; 
promowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu; 
rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych; rozwój aktywności artystycznej 
i społecznej. 

5. Uczestnicy konkursu: 

a. Konkurs skierowany jest do młodzieży skierniewickich szkół średnich  
w wieku od 15 – 19 lat. 

b. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub zespołowo. Zespół może 
liczyć maksymalnie trzy osoby. W takim przypadku należy wskazać autora 
zdjęcia. 

c. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie 2-3 zdjęć 
wykonanych aparatem fotograficznym typu lustrzanka lub bezlusterkowiec. 

6. Kryteria oceny prac: 

a. Charakteryzacja modela adekwatna do wybranej postaci, ubiór związany  
z epoką lub działalnością postaci, uzasadnione użycie rekwizytu, 
podkreślenie cech charakterystycznych związanych z wyglądem np. fryzura, 
zarost, makijaż. 

b. Upodobnienie modela do postaci poprzez mimikę, gest, pozę, wydobycie 
osobowości pierwowzoru. 

c. Scenografia czyli wybór miejsca związanego z życiem rodzinnym bądź 
zawodowym bohatera lub miejsca podobnego w odbiorze pod względem 
nastroju, wrażenia danej epoki, w której żyła postać. 

d. Kreatywne ujęcie tematu, opowiedzenie krótkiej historii postaci na serii 2-3 
zdjęć. 

e. Nastrój portretu uzyskany przez światło i cień, kolor bądź jego brak, obróbkę 
zdjęć w programie graficznym. 

7. Parametry prac: 



 

 

a. Fotografie będą̨ przyjmowane w dwóch wersjach: cyfrowej i odbitki 
fotograficznej na papierze. 

b. Szczegółowe wytyczne do nadsyłanych prac konkursowych: 

i. format jpg, rozdzielczość́ 300 dpi. 

ii. Wydruk na papierze format:  min. 20cm x 30cm lub 30cm x 40cm 

8.  Zgłoszenia: 

a. Uczestnik konkursu dostarcza drogą mailową: wypełnioną kartę̨ 
zgłoszeniową i podpisane oświadczenia (w Załącznikach do Regulaminu) 
oraz prace fotograficzne w wersji cyfrowej, w terminie: do 6 lutego 2023 r. na 
adres e-mail: info@muzeumskierniewic.pl. 

9. Odbitki papierowe prac konkursowych należy dostarczyć do siedziby Muzeum 
Historycznego Skierniewic. 

10. W tytule wiadomości mailowej należy napisać́: „INSCENIZACJA 
FOTOGRAFICZNA BOHATERA”, a w treści wiadomości podać́ imię̨ i nazwisko 
autora pracy. 

11. Dane uczestnika zostaną̨ wykorzystane do kontaktu ws. konkursu i do podpisania 
pracy (imię̨, nazwisko, wiek, szkoła) w galeriach i na wystawie. 

12. Do konkursu zostaną zakwalifikowane maksymalnie 2 fotografie każdego  
z uczestników warsztatów.  

13. Kwalifikacji prac na wystawę̨ online dokona jury w składzie: Anna Zagórska, 
Renata Libera, Anna Majda Baranowska, Dawid Szymczak. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów regulaminu konkursu. 

 

  



 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
do konkursu fotograficznego w ramach projektu Jestem Dumny 

pt. „INSCENIZACJA FOTOGRAFICZNA BOHATERA” 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

Ew. imiona pozostałych 
członków zespołu 

 

Dokładny wiek autora pracy 
oraz klasa 

 

Nazwa i adres szkoły bądź 
instytucji 

 

Postać bohatera – na pracy 

 

 

 

  



 

 

OŚWIADCZENIA 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
 
………………………………………………................................................................................................ 
imię i nazwisko Uczestnika 
w Konkursie: pt. „INSCENIZACJA FOTOGRAFICZNA BOHATERA” 
 
Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu konkursu fotograficznego  
pt. „INSCENIZACJA FOTOGRAFICZNA BOHATERA” 
 
………………………………………………................................................................................................ 
miejsce, data, podpis 
(podpis uczestnika; w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

Klauzula zgody 
Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku 
 
………………………………………………................................................................................................ 
imię i nazwisko Uczestnika, wiek 
 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka 
przez Organizatora Konkursu: pt. „INSCENIZACJA FOTOGRAFICZNA BOHATERA”, 
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawa  
z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach: 
- wydania dyplomów i nagród dla Laureatów oraz finalistów Projektu, 
- marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach w celu budowania pozytywnego wizerunku 
Organizatora, 
- prowadzenia analiz statystycznych oraz przechowywania danych dla celów rozliczalności (wykazania 
spełnienia przez Muzeum obowiązków wynikających z przepisów prawa). 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych 
moich/mojego dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda. 
 

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora i podmioty 
współpracujące z administratorem. 
 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji określonych celów, dla 
których dane są gromadzone i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 
obowiązków archiwizacyjnych administratora danych. 
 

Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich/mojego 
dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia celów przetwarzania do których 
zostały podane, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2023 r. 
 
………………………………………………................................................................................................ 
miejsce, data, podpis 
(podpis uczestnika; w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 


