
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zapomniane linie kolejowe w 

obiektywie” 

 

 

§ 1 Przepisy ogólne 

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego jest Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra 

Jerzego Knyby w Kościerzynie, zwane dalej Organizatorem. 

2. Konkurs polega na wykonaniu fotografii pozostałości po dawnych liniach kolejowych. 

Pojedyncza fotografia zapisana w pliku graficznym, będzie dalej zwana pracą 

konkursową. 

3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej Muzeum, w formie 

listów e-mail z załącznikami, zwanymi dalej zgłoszeniem. 

4. Osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, będzie dalej zwana Uczestnikiem. 

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie 

internetowej www.muzeumkolejnictwa.com.pl 

6. Konkurs zostanie zrealizowany od 6 marca 2017 roku do 2 maja 2017 roku w kolejnych 

etapach: 

 6 marca – 17 kwietnia 2017 r. – przyjmowanie prac konkursowych od uczestników 

 18 kwietnia – 22 kwietnia 2017 r. – wyłonienie zwycięzców   

 22 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie wyników konkursu 

 2 maja 2017 r. publikacja wybranych prac konkursowych na wystawie czasowej 

poświęconej nieistniejącym liniom kolejowym na Pomorzu. 

 

§ 2 Przepisy dotyczące zgłoszeń i prac konkursowych 

1. Treścią pracy konkursowej jest przedstawienie dowolnego obiektu (budynku, wiaduktu, 

nasypu, mostu itp. ) jaki zachował się na miejscu całkowicie lub częściowo rozebranej i 

wyłączonej z ruchu normalnotorowej linii kolejowej. Prezentowany obiekt musi 

znajdować się w granicach obecnego województwa pomorskiego 

2. Każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie do trzech prac konkursowych  

3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji 

fotografii.  

4. Dozwolonymi metodami obróbki cyfrowej prac konkursowych są:  kadrowanie, zmiany 

kontrastu, nasycenia i jasności. W przypadku zastosowania obróbki cyfrowej, Uczestnik 

jest zobowiązany do przysłania w zgłoszeniu, zarówno obrobionej cyfrowo pracy 

konkursowej, jak i oryginału 



5. Jedynym dopuszczonym formatem zapisu pracy konkursowej jest JPG. Plik zawierający 

jedną pracę konkursową nie może być mniejszy niż 3 MB a długość krótszego boku musi 

wynosić minimum 1600 pikseli. 

6. Zgłoszenia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na 

skrzynkę: parowozownia@koscierzyna.gda.pl 

7. W zgłoszeniu muszą znaleźć się następujące elementy: 

 Tytuł wiadomości e-mail: „Zapomniane linie kolejowe w obiektywie - zgłoszenie” 

 W załączniku wiadomości e-mail: wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie Organizatora 

 W załącznikach do wiadomości e-mail: Prace konkursowe zapisane w osobnych 

plikach 

8. W przypadku, gdy wielkość załączonych plików nie pozwala na przesłanie ich w jednej 

wiadomości e-mail, dopuszcza się rozdzielenie prac konkursowych jednego Uczestnika 

między maksymalnie trzy wiadomości e-mail, przy czym w każdej z wiadomości, musi 

się znaleźć załączony formularz zgłoszeniowy  

9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały nigdzie 

opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

 

 

§ 3 Przepisy dotyczące Uczestników 

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 15 rok życia, 

przy czym osoby niepełnoletnie muszą pisemną uzyskać zgodę rodziców, lub prawnych 

opiekunów. Powyższa zgoda musi zostać dołączona w formie skanu do zgłoszenia. 

2. Poprzez nadesłanie zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Prace konkursowe nie mogą naruszać 

prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych.  

3. Poprzez nadesłanie zgłoszenia, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na 

publikację swojej pracy konkursowej w zakresie jej utrwalania, zwielokrotniania 

dowolną techniką, publikowania, publicznego wystawiania, wyświetlania i 

prezentowania w Internecie wraz z imieniem i nazwiskiem autora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez 

Uczestnika przy zgłoszeniu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę 

danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub 

wręczenie nagrody. 

 

§ 4 Komisja konkursowa i sposób oceny 

1. W celu oceny prac konkursowych, Organizator powołuje Komisję Konkursu. 

2. W skład Komisji konkursowej wejdzie pięcioro pracowników Muzeum Ziemi 

Kościerskiej w Kościerzynie  

mailto:parowozownia@koscierzyna.gda.pl


3. Ocena prac konkursowych będzie przebiegać według kryteriów estetyki i kreatywnego 

podejścia do tematu  

4. W każdym z kryteriów dana praca może uzyskać od 1 do 10 punktów 

5. Niespełnienie warunków powyższego regulaminu może skutkować podjęciem przez Jury 

decyzji o dyskwalifikacji prac konkursowych. 

 

§ 5 Nagrody 

1. Zdobywcy sześciu pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 

1 500 zł (brutto) ufundowane przez organizatora konkursu. 

2. Wręczenie nagród nastąpi 2 maja 2017 r. w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie.  

3. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania nagród oraz wynikłe przez to obowiązki 

prawno skarbowe obciążają laureatów konkursu. 

4. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej pozycji/miejsca 

przez jedną z fotografii należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej.  

 

§ 6 

1.  Biorący udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora, Sponsorów Konkursu oraz media zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych, w szczególności na publikację ich imienia i nazwiska, w 

związku z ogłoszeniem wyników Konkursu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku 

liczby zgłoszonych prac mniejszej niż 10 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

 

§ 7 

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne, rozstrzyga Komisja 

Konkursowa. 

 

§ 8 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat Muzeum Kolejnictwa w 

Kościerzynie pod numerem tel. 058 721 86 31. 

 


