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Regulamin Konkursu Fotograficznego 

Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce 

 

 

 
 

„Podróżować to żyć” 
Hans Christian Andersen 

 

 

§1  

ORGANIZATORZY KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Małopolska Organizacja Turystyczna zarządzająca Szlakiem 

Architektury Drewnianej w Małopolsce. 

 

2. Patronat Honorowy nad Konkursem obejmują: 

 

1) Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego. 

2) Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. 

3) Grzegorz Biedroń – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 

 

3. Partnerami Konkursu są: 

 

1) Kopalnia Soli Bochnia.  

2) Terma Bania w Białce Tatrzańskiej. 

3) Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. 

4) Apilandia Interaktywne Centrum Pszczelarstwa Łysoń w Kleczy Dolnej. 

5) Żywe Muzeum Obwarzanka w Krakowie. 

 

§2 

CELE KONKURSU 

 

1. Kształtowanie świadomości obywatelskiej, historycznej oraz religijno-kulturowej dzieci  

i młodzieży w oparciu o poznanie obiektów należących do Szlaku Architektury Drewnianej 

z terenu Województwa Małopolskiego. 

2. Zdobywanie synergicznych umiejętności łączenia nowych technologii ze zdolnościami tworzenia 

prac artystycznych oraz zwiedzaniem zabytkowych obiektów, miejsc kultury. 
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3. Zachęcanie uczniów i młodzieży do odkrywania, a także poznawania zabytków architektury 

i zainteresowanie turystyką oraz historią lokalną i regionalną. 

4. Rozwinięcie umiejętności dostrzegania walorów estetycznych, duchowych jak również arty-

stycznych. 

5. Rozumienie potrzeby ochrony zabytków i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. 

6. Kształtowanie postawy szacunku dla dorobku kulturowego Województwa Małopolskiego. 

7. Promowanie miejsc historycznych związanych z architekturą drewnianą Małopolski. 

8. Propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej architektury drewnianej. 

9. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i prawidłowych zachowań społecznych. 

 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany  jest do uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z terenu 

całego kraju. 

2. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników z danej szkoły. 

3. Uczestnik w tym zapisie rozumiany jest jako Klasa. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§4 

ZADANIA KONKURSOWE 

 

1. Zadanie uczestników konkursu jest trzyczęściowe: 

1) Wyszukanie oraz odwiedzenie na terenie Województwa Małopolskiego obiektu lub obiek-

tów należących do Szlaku Architektury Drewnianej. 

 

2) Udokumentowanie wizyty przy użyciu funkcji „Pocztówka” znajdującej się w aplikacji Vi-

sitMalopolska.  

a) Aplikacja możliwa jest do pobrania na stronie http://visitmalopolska.pl bądź przez sklep 

Google Play lub AppStore (VisitMałopolska). 

b) Stworzoną pocztówkę z wizyty należy dołączyć do Ankiety Zgłoszeniowej w wyznaczo-

nym do tego polu (załącznik nr 1/FSAD). 

 

3) Wykonanie fotografii artystycznych (bez modeli/modelek) w dowolnej interpretacji wy-

branego obiektu/obiektów lub fragmentów budowli należących do Szlaku Architektury Drewnianej 

w Małopolsce. 

a) Dostarczenie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć. 

b) Wykonanie cyfrowe w dowolnej technice kolorowej lub monochromatycznej. 

c) Format zdjęć: .TIFF/.JPG, rozmiar minimalny 2400x3600px/min. 72dpi. 
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§5 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Po wybraniu przez klasę najlepszych prac, nauczyciel/opiekun uzupełnia Ankietę Zgłoszeniową 

(załącznik nr 1/FSAD) oraz Oświadczenie Autora i Informację o Ochronie Danych Osobowych 

(załącznik nr 2/FSAD dla każdego z autorów osobno) wysyłając je droga elektroniczną (§6 ust. 1 

pkt 1)) bądź pocztą tradycyjną (§6 ust. 1 pkt 2)). 

 

2. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa która jest wybierana spośród przedstawicieli 

instytucji obejmujących Konkurs Honorowym Patronatem, Organizatora Konkursu oraz powoła-

nych przez Organizatora Konkursu. 

1) Komisję Konkursową powołuje Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 

2) Prace fotograficzne oceniane będą oddzielnie w każdej kategorii: 

a) Szkoła podstawowa: 

- klasy 1-4, 

- klasy 5-8. 

b) Szkoła ponadpodstawowa. 

 

§6 

PRZESŁANIE PRACY 

 

1. Prace wraz z wypełnioną Ankietą Zgłoszeniową (załącznik 1/FSAD) oraz Oświadczeniem Autora 

i Informacją o Ochronie Danych Osobowych (załącznik nr 2/FSAD dla każdego z autorów osobno) 

należy przesyłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 

1) Nadsyłanie prac pocztą elektroniczną: 

a) Prace wraz ze skanem wypełnionej Ankiety Zgłoszeniowej (załącznik nr 1/FSAD) oraz 

Oświadczenie Autora/Informację o Ochronie Danych Osobowych (załącznik nr 2/FSAD dla 

każdego z autorów osobno) należy przesłać e-mailem za pośrednictwem strony internetowej 

wetransfer.com lub sendspace.com-wygenerowany link powinien być przesłany na stworzony na 

potrzeby Konkursu adres mailowy:  
 

konkurs@mot.krakow.pl 

 

- W tytule wiadomości należy umieścić: Konkurs FSAD 2019 

- Prosimy o dowolne uzupełnienie pola treści e-mail by wiadomość nie została zakwalifiko-

wana jako SPAM. 

  

2) Nadsyłanie prac pocztą tradycyjną:  

a) Zdjęcia oraz skan wypełnionej Ankiety Zgłoszeniowej (załącznik nr 1/FSAD) oraz 

Oświadczenie Autora/Informację o Ochronie Danych Osobowych (załącznik nr 2/FSAD dla 

każdego z autorów osobno) należy umieścić na pamięci przenośnej-pendrive. 

mailto:konkurs@mot.krakow.pl
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b) Prace należy dostarczyć osobiście w godzinach pracy biura (§11 ust. 2) lub przesłać (li-

czy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Rynek Kleparski 4/13 (IV piętro) 

31-150 Kraków 

z dopiskiem: Konkurs FSAD 2019 

 

2. Wszystkie zgłoszenia które dotarły do biura drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną 

otrzymają wiadomość zwrotną z potwierdzeniem odbioru dokumentów na adres e-mail podany 

w Ankiecie Zgłoszeniowej (załącznik nr 1/FSAD). 

 

§7 

OCENA PRAC 

 

1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie,  lub pod opieką osoby dorosłej (np. 

nauczyciela). Nie mogą to być prace, które wcześniej były gdziekolwiek  prezentowane lub 

zgłaszane na inny konkurs.  

2. Ocena komisji obejmie: 

1) Zgodność pracy z tematem Konkursu. 

2) Oryginalność pomysłu autorskiego. 

3) Estetykę i poziom artystyczny pracy. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

§8 

NAGRODY 

 

1. W Konkursie przyznawane są nagrody dla laureatów w określonych kategoriach 

(§5 ust. 2. pkt 2)), wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, wychowawców oraz szkół biorących 

udział w Konkursie. 

2. W ramach nagród Organizatorzy zapewniają vouchery ufundowane przez Partnerów Konkursu 

umożliwiające wejście do atrakcji turystycznych bez pokrycia kosztów transportu w dane miejsca. 

3. Komisja Konkursowa spośród wszystkich nadesłanych prac uhonoruje najpiękniejsze zdjęcia 

spośród prac nienagrodzonych. 

4. Szczegółowy spis nagród dla laureatów Konkursu (załącznik nr 3/FSAD) opublikowany jest na 

stronie Organizatora (§11 ust. 3.). 
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§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym zobowiązuje się 

poinformować uczestników. 

3. Zagadnienia nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, a wszelkie decyzje ws. 

Regulaminu Konkursu podjęte przez Organizatora są nieodwołalne. 

4. W kwestiach spornych prawo interpretacji Regulaminu Konkursu należy do Organizatora 

Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami 

m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, 

folderach, innych wydawnictwach promujących projekt oraz na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych. 

5. Prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas ewentualnego 

transportu prac.  

7. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wynikających z uczestnictwa w Konkursie. 

8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na finał Konkursu. 

9. Uczestnicy którzy nie spełniają wymogów określonych w regulaminie bądź podadzą niepraw-

dziwe informacje lub w jakikolwiek sposób naruszą postanowienia niniejszego regulaminu zostaną 

wykluczeni z Konkursu. 

10. Nadesłanie prac na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne 

z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

§10 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Małopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków. 

2. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, w stopniu niezbędnym do realizacji przebiegu Konkursu. 

3. Podanie danych osobowych przez osoby zgłaszające się do Konkursu ma charakter dobrowolny, 

lecz jest niezbędne do przystąpienia do Konkursu. 

4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Małopolskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą 

w Krakowie przy ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków (tel. +48 12 422-16-11), a w przypad-

ku dochodzenia ewentualnych roszczeń, sądy i właściwe organy. 

5. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu odbywa się przy 

zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. (RODO). 

mailto:konkurs@mot.krakow.pl
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6. Dane osobowe uczestnika Konkursu są przechowywane do momentu zakończenia czynności 

związanych z rozstrzygnięciem Konkursu, a dane zwycięzców konkursu i osób wyróżnionych–

bezterminowo w celu realizacji osobistych praw autorskich autora pracy związanych z publikowa-

niem nagrodzonej pracy oraz imienia i nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych 

z Konkursem, w wydawnictwach, na stronach internetowych związanych z Organizatorem oraz na 

ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

7. Uczestnik Konkursu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunię-

cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO. 

8. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

§11 

INFORMACJE 

 

1. Informacji dotyczących Konkursu udziela Biuro Małopolskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą 

w Krakowie, Rynek Kleparski 4/13 (IV piętro), 31-150 Kraków, tel.+48 12 422-16-11, e-mail: 

konkurs@mot.krakow.pl, sekretarz Konkursu-Katarzyna Zygan i Mateusz Madejski. 

2. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.  

3. Informacje o Konkursie odnaleźć można również na profilu Facebook Małopolskiej Organizacji 

Turystycznej: @mot.krakow oraz Szlaku Architektury Drewnianej: @drewniana.malopolska 

i stronach internetowych:  

 

www.drewniana.malopolska.pl/konkurs 

www.mot.krakow.pl 

 

oraz stronach internetowych Patronów i Partnerów. 

 

§12 

TERMINARZ KONKURSU 

 

1. Ogłoszenie Konkursu: 26 sierpnia 2019 r. 

2. Termin nadsyłania prac Konkursowych: do 30 września 2019 r. 

3. Ocena prac przez Komisję Konkursową: październik 2019 r. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz Gala Konkursu: październik 2019 r. 

1) Wyniki udostępnione zostaną na stronie internetowej Organizatora, Facebook’u. Wszy-

scy nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail. 

2) Organizator poinformuje uczestników Konkursu o terminie Gali w wyznaczonym przez 

siebie terminie.  
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