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                   REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „GŁOS MAJĄ RYBY” 
ORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM  

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
 

I. ORGANIZATOR 
 
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole 

 
II. CEL KONKURSU 

1. Edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności w środowiskach wodnych w 
województwie opolskim oraz propagowanie idei jej ochrony i walorów przyrodniczych 
województwa opolskiego. 

2. Gromadzenie i prezentacja dokumentacji zdjęciowej ilustrującej bogactwo  
bioróżnorodności w środowiskach wodnych na terenie województwa opolskiego oraz 
zagadnień związanych z jej utrzymaniem i ochroną. 

3. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych 
zdolności twórczych w zakresie fotografii przyrodniczej wśród uczestników konkursu. 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 10 
rok życia. 

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 
 dzieci i młodzież do 16 lat  
 osoby powyżej 16 roku życia 

   

IV. WARUNKI UDZIAŁU 

1. Każdy uczestnik konkursu zgłasza się jako osoba indywidualna – autor zdjęć zgłoszonych 
do konkursu. 

2. Każdy uczestnik konkursu ma dostarczyć nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć  
ilustrujących zagadnienia dotyczące bioróżnorodności w środowiskach wodnych 
przypisanych do jednej z dwóch grup tematycznych: 

1) przedstawienia zwierząt, roślin i innych organizmów żywych, typowych dla terenu 
Śląska Opolskiego, związanych ze środowiskiem wodnym, lub  

2) obiekty przyrodnicze bogate pod względem bioróżnorodności, takie jak: stawy, 
jeziora, starorzecza, rzeki i strumienie 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić swoje prace w jednej lub w dwóch grupach 
tematycznych 

4. Zdjęcia mogą przedstawiać organizmy żywe i obiekty przyrodnicze położone wyłącznie na 
terenie województwa opolskiego. 

                         
 ukończone w 2022 r. 
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5. Zdjęcia mogą być wykonane analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej; 
odbitki lub wydruki powinny mieć format nie mniejszy niż 20 cm x 30 cm; w przypadku 
zdjęć wykonanych w technice cyfrowej wydrukowi powinien towarzyszyć plik cyfrowy w 
formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. 

6. Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: 

1) godło (pseudonim) autora 

2) tytuł zdjęcia (opcjonalnie) 

3) nazwę fotografowanego miejsca / rośliny, zwierzęcia lub innego organizmu żywego, 

4) miejsce i datę wykonania zdjęcia 

5. Prace nie mogą być oprawione ani podklejone. 

6. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres organizatora w 
zamkniętej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem) wraz z kartą zgłoszenia oraz – w 
przypadku osoby niepełnoletniej – zezwoleniem opiekuna prawnego / rodzica na udział w 
konkursie. Wysyłając prace pocztą należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i opatrzyć 
kopertę napisem „Konkurs fotograficzny RYBY MAJĄ GŁOS”. 

7. Wzory karty zgłoszenia dla osób do 16 roku życia i osób powyżej 16 roku życia stanowią 
załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu 

8. W konkursie nie mogą wziąć udziału organizatorzy konkursu oraz członkowie ich rodzin, a 
także osoby biorące udział w pracach komisji konkursowej i członkowie ich rodzin. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 
niespełniających wymogów regulaminowych. 

 
 

V. PRZEBIEG KONKURSU I OCENA PRAC 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 22 kwietnia 2022 r. 

2. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 15 sierpnia 2022 roku (w przypadku przesyłki 
decyduje data stempla pocztowego). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin 
określony w pkt. 2 powyżej. Informacje o przedłużeniu konkursu Organizator umieści na 
stronie internetowej muzeumwsiopolskiej.pl. 

4. Ocena zgłoszonych prac oraz zakwalifikowanie ich do wystawy pokonkursowej zostanie 
przeprowadzona przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora.  

5. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) walory artystyczne 

2) walory techniczne 

3) walory dokumentalne (przyrodnicze) 

6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 
Konkursu. 
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7. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy zostaną zaprezentowane w siedzibie 
organizatora w dniu 11 września 2022 roku podczas organizowanej w Muzeum Wsi 
Opolskiej imprezy plenerowej pn. „Głos mają ryby”, w trakcie której zostaną wręczone 
nagrody i wyróżnienia w konkursie. 

 

VI. NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac następujące nagrody w dwóch 
grupach tematycznych, ufundowane przez organizatora - w formie kart podarunkowych o 
wartości: 

1)  przedstawienia zwierząt, roślin i innych organizmów żywych, typowych dla terenu 
Śląska Opolskiego, związanych ze środowiskiem wodnym 

w kategorii wiekowej do 16 roku 
życia:  
I nagroda 600 zł, 
II nagroda 450 zł, 
III nagroda 300 zł, 
3 wyróżnienia po 150 zł, 

w kategorii wiekowej powyżej 
16 roku życia:  
I nagroda 800 zł, 
II nagroda 650 zł, 
Ill nagroda 500 zł, 
3 wyróżnienia po 250 zł, 

2) obiekty przyrodnicze bogate pod względem bioróżnorodności, takie jak: stawy, jeziora, 
starorzecza, rzeki i strumienie 

w kategorii wiekowej do 16 roku 
życia:  
I nagroda 600 zł, 
II nagroda 450 zł, 
III nagroda 300 zł, 
3 wyróżnienia po 150 zł, 

w kategorii wiekowej powyżej 16 
roku życia:  
I nagroda 800 zł, 
II nagroda 650 zł, 
Ill nagroda 500 zł, 
3 wyróżnienia po 250 z

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przy otwarciu wystawy pokonkursowej na stronie 
internetowej Muzeum Wsi Opolskiej.  

4. Nieodebranie nagrody w okresie 90 dni w siedzibie Organizatora, licząc od daty trzeciej 
nieskutecznej próby kontaktu, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.  

5. W przypadku nieodebrania nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora. 
 

VII. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW KONKURSU 

1. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę pokonkursową 
przechodzą na własność Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych ośrodkach. 

3. Prace niezakwalifikowane do wystawy należy odebrać w Muzeum Wsi Opolskiej w 
terminie do końca stycznia 2023 roku. Po tym terminie prace zostaną komisyjnie 
zniszczone. 

4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: prezentacja pokonkursowa, 
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plakat, zaproszenie, ulotka, publikacja w wydawnictwach muzealnych (kalendarze, 
albumy, przewodniki itd.), publikacja w mediach w celach promujących konkurs 
(publikacja w prasie i telewizji, użycie na stronie internetowej Muzeum i portalach 
społecznościowych) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 
rozpowszechniania w ramach działań statutowych Muzeum, z zachowaniem autorskich 
praw osobistych. Ewentualne inne wykorzystanie wymaga zgody autora. 

5. Zgłoszenie do konkursu oznacza, iż Uczestnik: 

1) zapoznał się z regulaminem Konkursu i zaakceptował jego warunki, 

2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. 
zmianami). 

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku/wizerunku 
swojego dziecka do celów promocyjnych konkursu zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.). 

7. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu oraz, w przypadku osób 
niepełnoletnich, ich opiekunów prawnych, jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu z siedzibą 
w Opolu 45-835, ul. Wrocławska 174, email: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl. 

8. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych 
związanych z konkursem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.  

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego 
oraz merytorycznego konkursu. W przypadku prac, które przejdą na własność 
Organizatora, dane przechowywane będą bezterminowo. 

10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w konkursie.  

13. Regulamin Konkursu, Kartę zgłoszeniową do konkursu można pobrać w następujących 
miejscach: 

1) osobiście w siedzibie organizatora: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, lub 

2) za pośrednictwem Internetu na stronie: http://www.muzeumwsiopolskiej.pl  
  

 

mailto:sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/
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VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela……………………… Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu, ul. Wrocławska 174, tel. 77 457 23 49 lub 77 474 30 21 wew.  


