
 

 

REGULAMIN 
§ 1 Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 3, 10-
538 Olsztyn, NIP 739-14-91-128, REGON  000678825 (zwany dalej – Organizatorem).  

2. Współorganizatorami konkursu są 

a) Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie z siedzibą 
przy ul. Staromiejskiej 1/ 13,  10-950 Olsztyn, NIP 739-02-04-718, REGON 510509217 oraz  

b) Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Nowoczesności „Tartak” z siedzibą przy ul.  Piastowskiej 13, 10-023 
Olsztyn, NIP 739-386-22-67 REGON 281528720 (zwani dalej – Współorganizatorami). 

3. Partnerem konkursu jest Michelin Polska S.A w Olsztynie z siedzibą przy ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, 
NIP 739-020-38-25, REGON 510008834 (zwany dalej – Partnerem). 

5. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących od 16 roku życia. 

 
§ 2 Cel 

Celem konkursu jest promowanie technicznego i cywilizacyjnego dziedzictwa Olsztyna oraz kształtowanie 
świadomości mieszkańców regionu i turystów w tym względzie. Dodatkowo konkurs ma na celu kształtowanie 
umiejętności dokumentowania dziedzictwa historycznego regionu. 
 

 
 



 
 

§ 3 Uczestnicy  
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy ukończyli 16 lat. 
2. Dla biorących udział w konkursie niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, 
który należy złożyć w zaznaczonym miejscu na karcie zgłoszenia.  
3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu.  

4. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace.  
 

§ 4 Prace 
1. Każdy uczestnik może wykonać na konkurs maksymalnie 3 fotografie 3 różnych obiektów związanych z 
technicznym dziedzictwem Olsztyna, których lista stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
2. Fotografie dostarczane są w formie pliku elektronicznego w formacie JPG o rozdzielczości pozwalającej na 
wydruk w formacie minimum 20 na 30 cm na płycie CDR / DVD dostarczonej do siedziby Centrum Techniki i 
Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” do dnia 25 września 2016. Płyta musi być opisana godłem 
autorskim za pomocą nieścieralnego markera. 
3. Wraz z płytą każdy z uczestników konkursu dostarcza wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem, 
składaną w zaklejonej kopercie opatrzonej identycznym godłem z zamieszczonym na płycie. Karta zgłoszenia 
wraz z oświadczeniem jest załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. Dokument dostępny jest w pliku pdf 
na stronach internetowych Organizatora (tj.www.mok.olsztyn.pl) i Współorganizatorów (tj. 

www.mazury.pttk.pl oraz www.zabytkitechniki.olsztyn.pl). 
4. Prace muszą być autorskie, wykonane przez 1 autora i nie mogą być nagradzane na innych konkursach. 
5. Do konkursu nie będą dopuszczone prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i 
fotomontaże). 
6. Prace złożone po terminie bądź takie, które nie spełniają wymogów regulaminu nie będą brały działu w 
konkursie. 
7. Prace nie będą zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie plików na dostarczonym nośniku. Prace 
uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik odpowiada za ich odpowiednie 
zabezpieczenie. 
 

§ 5 Jury  
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.  

2. W skład Jury wchodzą 4 osoby (w tym 1 profesjonalny fotograf).  

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających 
innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne 
(słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, 
cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).  

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.  
 

§ 6 Nagrody 
1. Organizatorzy uhonorują nagrodami po 100 zł autorów jednego najlepszego zdjęcia każdego z 11 obiektów z 
listy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jeden autor może otrzymać maksymalnie 300 zł. 

2. Wśród nagrodzonych, wymienionych w paragrafie § 6 pkt 1. Jury wybierze ponadto zdobywców I, II i III 
miejsca , którzy uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi o wartości nieprzekraczającej 750 zł brutto. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.  
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4. Wszyscy nagrodzeni zostaną zaproszeni na wycieczkę do Michelin Polska S.A. w Olsztynie w terminie 
podanym przez Organizatorów. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie dodatkowa zgoda 
rodziców lub opiekunów Uczestnika Konkursu.  

5. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wernisażu zorganizowanym w przestrzeni Centrum Techniki i 
Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” MOK przy ul. Knosały 3b w Olsztynie w dniu 15 października 2016 
roku.  

6. Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się 15 października 2016 roku w Centrum Techniki i 
Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” MOK przy ul. Knosały 3b w Olsztynie.  
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą złożenia prac na Konkurs oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin i 
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, opublikowanie, w tym ich 
wizerunku oraz publiczną ekspozycję.  

2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów 
Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z 
ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. 

4. Uczestnik Konkursu zrzeka się wszelkich autorskich praw majątkowych do składanych na Konkurs prac. 

5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji niewyłącznej, 
uprawniającej Organizatora i Współorganizatorów do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń 
terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej 
uprawnienia do: utrwalania; zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką 
drukarską; wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; wprowadzenia do pamięci komputera; publikacji w 
formie druku; publikacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności , pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. 

7. Ostateczna interpretacja regulaminu w kwestiach spornych należy do Jury. 

8. Wszelkie spory dotyczące naruszenia niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze 
względu na siedzibę Organizatora. 

 
 

  



 
 

Załącznik nr 1 

Lista obiektów  
„Olsztyńskiego Szlaku Zabytków Techniki”,  

które są przedmiotem Konkursu 
 

1. Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” 

2. Dawna miejska wieża ciśnień (obecnie Obserwatorium Astronomiczne) 

3. Stacja eżektorowa nr IV przy al. Wojska Polskiego 

4. Kolejowa wieża wodna między peronami a ul. Zientary-Malewskiej 

5. Mosty kolejowe nad Łyną  

6. Młyn przy ul. Partyzantów 33 

7. Maszt radiowo-telewizyjny na Pieczewie 

8. Eksperyment kortowski - rura Olszewskiego przy ujściu Kortówki do Jeziora 

Kortowskiego 

9. Historyczne wiaty na dworcu Olsztyn Zachodni 

10.  Pozostałości dawnego browaru (budynek słodowni) przy al. Wojska Polskiego  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Imię i nazwisko autora: ….................................................................................................................... 

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………..………………………………. 

 

W przypadku nieukończenia przez autora 18. roku życia, proszę rodzica/ opiekuna uczestnika konkursu  

o wypełnienie niniejszego oświadczenia 

Oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………… (imię i nazwisko)  

w konkursie fotograficznym „Niedoceniane dziedzictwo - techniczne zabytki Olsztyna w obiektywie”. 

Czytelny podpis opiekuna / rodzica 

…………………………………….. 

E-mail:.................................................................................................................................................. 

Telefon: …............................................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny: …................................................................................................................ 

Fotografowane obiekty wymienione w załączniku nr 1: 

1. …..................................................................................................................................................... 

2. …..................................................................................................................................................... 

3. …..................................................................................................................................................... 



 

 

Oświadczenie 

a)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów 

związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. 

b) Oświadczam, że jestem autorem zdjęć nadesłanych na Konkurs oraz, że nie naruszają one jakichkolwiek praw 

autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Jeśli  fotografia przedstawia  osobę, która  nie  

jeszcze  szczegółem  większej  całości to posiadam  zgodę  tej  osoby  na  rozpowszechnianie  jej wizerunku.  

c) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu 
Fotograficznego „Niedoceniane dziedzictwo - techniczne zabytki Olsztyna w obiektywie” 
 

…........................................................................ 

Czytelny podpis uczestnika konkursu 


