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 „Otwórz oczy – tradycja antyczna w przestrzeni Two jego miasta” 
Konkurs fotograficzny 

dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz osób dorosłych 

z województwa zachodniopomorskiego 
w roku szkolnym 2016/2017 

 
Konkurs pod patronatem 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 
 
 

Konkurs organizowany jest w ramach programu edukacyjnego Akademia Antyczna 
 
 

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w 
Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja 
zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W 
ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w 
Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne, adresowane do młodzieży. Ich 
celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.  

 
1. ORGANIZATORZY KONKURSU 
– Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie; 
– Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 
2. CELE KONKURSU 
2.1. Rozwijanie zainteresowania młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianą kulturą antyczną, ze 
szczególnym uwzględnieniem literatury i sztuki; 
2.2. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki; 
2.3. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace fotograficzne; 
2.4. Podniesienie poziomu ogólnej wiedzy humanistycznej uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 
2.5. Ukazanie kultury i tradycji antycznej jako podstawy tożsamości kulturowej współczesnej Europy; 
2.6. Przygotowanie uczniów do samodzielnej interpretacji i zrozumienia związków współczesnej 
kultury z antykiem; 
2.7. Zachęcenie młodzieży i osób dorosłych do samodzielnego poszukiwania różnych elementów 
dziedzictwa kulturowego antyku we współczesnym świecie; 
2.8. Integracja wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów humanistycznych; 
2.9. Wykształcenie umiejętności oceny kulturowego dorobku cywilizacji europejskiej; 
2.10. Popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w tym przede wszystkim kolekcji 
antycznej Heinricha Dohrna. 
 
3. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 
3.1. Konkurs skierowany jest do: 
a) uczniów szkół podstawowych klasy IV–VI; 
b) uczniów szkół gimnazjalnych; 
c) uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 
d) osób dorosłych. 
 
3.2. Fotografie zgłaszane do konkursu musz ą odnosi ć się do tematu konkursu, czyli motywów 
antycznych w przestrzeni miasta . 
3.3. Uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu od 1 do 3 fotografii. 
3.4. Nie będą przyjmowane prace zespołowe. 
3.5. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie 
uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 
3.6. Zdjęcie musi być wykonane na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
3.7. Do konkursu należy nadsyłać wyłącznie prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie 
brały udziału w innym konkursie. 
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3.8. Prace fotograficzne, należy nadsyłać razem z wypełnioną Kartą Zgłoszeniową Uczestnika 
Konkursu, która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
3.9. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że: 
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz 
że przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, 
a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń 
związanych z naruszeniem ich praw autorskich; 
b) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie; 
c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
konkursu; 
d) nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz Organizatora prawa 
do wykorzystania fotografii, publikacji ich na różnych nośnikach, w Internecie i w innych formach 
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania czy publicznych prezentacji. 
3.10. Na nadesłanych pracach fotograficznych należy umieścić: 
a) imię i nazwisko uczestnika konkursu; 
b) tytuł zdjęcia. 
3.11. Fotografie przyjmujemy wyłącznie w formie odbitki na papierze o wymiarach 20 cm x 30 cm. 
3.12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 
wymienionych wyżej wymogów lub fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin. 
Prace niespełniające wymogów regulaminowych zostaną zdyskwalifikowane. 
3.13. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych 
przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu, w tym 
w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu oraz na korzystanie przez 
Organizatora z fotografii nadesłanych przez uczestników konkursu. Podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien znaleźć się na formularzu zgłoszeniowym. 
3.14. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do                    
31  marca 2017 fotografii pocztą tradycyjną lub osobiście wraz z formularzem zgłoszeniowym na 
adres: 
Muzeum Narodowe w Szczecinie 
Dział Edukacji 
Wały Chrobrego 3 
70-502 Szczecin 
z dopiskiem „Otwórz oczy – tradycja antyczna w przestrzeni Twojego miasta”. Liczy się data stempla 
pocztowego. 
3.15. Podpisany przez Uczestnika Formularz Zgłoszeniowy [Formularz Zgłoszeniowy] 
powinien zawierać następujące załączniki [„Załączniki”]: 
a) podpisane prace fotograficzne o wymiarach 20cm x 30cm zgodnie z punktem 2.8; 
b) oświadczenie uczestnika konkursu. 
3.16. W przypadku uczniów niepełnoletnich wszelkie oświadczenia składa osoba uprawniona do jego 
reprezentowania. 
3.17. Zgłoszenie konkursowe osób niepełnoletnich powinno zawierać dane osoby reprezentującej 
uczestnika (nauczyciela lub opiekuna). 
3.18. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wysłania tylko jednego zgłoszenia konkursowego. 
3.19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek 
przesyłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób. 
3.20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu 
zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą 
odszukanie Uczestnika Konkursu i/lub wręczenie nagrody. 
 
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
4.1. Nadesłane prace będą oceniane według poszczególnych kategorii wiekowych: 
a) uczniowie szkół podstawowych; 
klasy IV–VI; 
b) uczniowie szkół gimnazjalnych; 
c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; 
d) osoby dorosłe. 
4.2. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w  
Muzeum Narodowym w Szczecinie w okresie wakacji letnich 2017 roku. Zdjęcia te będą elementem 
promującym program edukacyjny Akademia Antyczna. 
4.3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu. 
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4.4. Nagrodzeni i wyróżnieni Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu 
drogą elektroniczną lub telefonicznie przez Organizatora. 
4.5. Ogłoszenie wyników konkursu i wr ęczenie nagród nast ąpi 28 kwietnia 2017 roku (pi ątek) o 
godzinie 12.00 w  Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul . Wały Chrobrego 3.  
4.6. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu, posługując się imieniem i nazwiskiem 
Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik Konkursu, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę. 
Postanowienia Jury zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
5.1. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii. 
5.2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu 
warunków Regulaminu. 
5.3. Uczestnicy Konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 
5.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
Organizatora. 
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu. 
5.6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 
(DzU Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. W tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DzU Nr 133/97, poz. 
883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. 
5.7. Konkurs realizowany jest w ramach wspierania edukacji humanistycznej. 
 
 
* Oświadczenie  wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących 
udział w konkursie. 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI LUB 
KOMPUTEROWO  I ODRĘCZNIE PODPISAĆ. 
 
Uwaga! 
Osoby biorące udział w konkursie mogą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach fotograficznych 
odbywających się w ramach programu Akademia Antyczna. Warsztaty będą się odbywały od stycznia 
do marca 2017. Osoby indywidualne i grupy szkolne zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt z 
Dorotą Obalek (tel. 797 400 438, e-mail: d.obalek@muzeum.szczecin.pl). 
 
 


