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REGULAMIN 
Konkursu fotograficznego  

„KL Gross-Rosen - pamiętajmy” 
 
„Próbowałem młodzieży wyjaśnić, co tu było, jak tu było. A przy okazji prosiłem, żeby czasem nie myśleli o 
jakiejś nienawiści, bo nienawiść tu nie jest potrzebna. Tu jest tylko potrzebna po prostu pamięć. Bo to co 
myśmy tutaj z kolegami i tymi, co nie przeżyli… Tego się nie da zapomnieć i to już zapadło w nas.” 

Zenon Kicki, były więzień KL Gross-Rosen 
 

I. CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest utrwalenie i prezentacja w nowatorskiej, artystycznej i refleksyjnej formie zachowanych 
i zrekonstruowanych reliktów byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, co służyć będzie 
zachowaniu pamięci o historii tego miejsca. 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Gross-Rosen z siedzibą w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-
152 Goczałków. 

III. PATRONI 

1. Patronami w Konkursie są Patroni medialni oraz Fundatorzy nagród. 
2. Patronami medialnymi są:  

a) Dziennik „Gazeta Wrocławska” 
b) Miesięcznik „Odkrywca”. 
c) Tygodnik „Strzegom Nasze Miasto” 
d) Portal www.naszemiasto.pl 

3. Fundatorami nagród są:  

a) Hotel Jedlinka 
b) Agroturystyka „Dzień Dobry” 
c) Miesięcznik „Odkrywca” 
d) Wydawnictwo „AD REM” 
e) Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 

IV. UCZESTNIK 

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która: 

a) jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej lub obywatelem innego kraju, z wyjątkiem pracowników 
Organizatora oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub 
pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, w tym w szczególności członków 
Komisji Konkursowej,  

b) nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką, w szczególności: nie prowadzi działalności gospodarczej 
związanej ze świadczeniem usług fotograficznych i/lub nie świadczy ww. usług na dowolnej 
podstawie prawnej oraz nie posiada wyższego wykształcenia w zakresie fotografiki. 
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2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli 
ustawowych.  

V. CZAS TRWANIA KONKURSU 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2011 r. i trwa do 15 września 2011 r. włącznie. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w okresie jego trwania Pracy konkursowej wraz z 

formularzem zgłoszeniowym, zwanym dalej Zgłoszeniem. W przypadku osób niepełnoletnich 
dodatkowym warunkiem jest przesłanie zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział 
Uczestnika Konkursu. 

3. Tematem Prac konkursowych są zachowane i zrekonstruowane relikty byłego hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen, jak i cały teren Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, włącznie z 
kamieniołomem – miejscem niewolniczej pracy więźniów KL Gross-Rosen, a także współcześnie 
wykonane formy ekspozycji muzealnej oraz upamiętnienia. 

4. Wzór Zgłoszenia, dostępny jest na internetowej Organizatora www.gross-rosen.eu. 
5. Zgłoszenie powinno być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje 

nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego Zgłoszenia. 
6. Złożenie wypełnionego Zgłoszenia, a tym samym udział w niniejszym Konkursie jest równoznaczne z 

oświadczeniem, iż:  

a) zgłoszona do Konkursu Praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej 
całość praw autorskich, 

b) Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich 
wizerunku w ramach Konkursu, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w 
wydawnictwach Organizatora i Patronów, a także na stronach internetowych www.gross-rosen.eu 
oraz stronach internetowych Patronów, a także wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i 
marketingowych Organizatora i Patronów.  

7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne 
i bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do swoich Fotografii na 
rzecz Organizatora i Patronów na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i 
zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem 
albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania 
i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i 
miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w 
wydawnictwach Organizatora i Patronów oraz na ich stronach internetowych, a także wykorzystywanie 
ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i Patronów. 

8. Uczestnik Konkursu podpisując Zgłoszenie oświadcza tym samym, iż akceptuje wszystkie zawarte w 
niej prawa Organizatora i warunki uczestnictwa w Konkursie, a także treść niniejszego Regulaminu. 

9. Praca konkursowa składać się może z pojedynczego zdjęcia lub z serii maksimum 5 zdjęć tworzących 
określoną, zamkniętą całość, wykonanych pomiędzy 15 lipca a 15 września 2011 r. 

10. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 10 (dziesięć) Prac konkursowych. W 
przypadku zgłoszenia do Konkursu więcej niż jednej Pracy, każda Praca winna być zapakowana w 
oddzielną kopertę (opakowanie) wraz z oddzielnym Zgłoszeniem i oddzielną płytą z wersją cyfrową 
Prac. Koperta musi być opisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu oraz dopiskiem: „KL 

http://www.gross-rosen.eu/
http://www.gross-rosen.eu/
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Gross-Rosen – pamiętajmy”. Koperty z poszczególnymi Pracami mogą być zapakowane w jedną 
zbiorczą kopertę dla potrzeb wysyłki. 

11. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze 
fotograficznym, w formacie zbliżonym do A4, naklejone na biały brystol formatu A2 i zatytułowane (tytuł 
zdjęcia należy umieścić pod zdjęciem). Prace powinny by opatrzone na odwrocie metryczką 
zawierającą: tytuł Pracy (serii), imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość, a w przypadku 
obcokrajowców także kraj), wiek. 

12. Wersję cyfrową Prac należy zapisać na płycie CD załączonej do Pracy w formacie plików JPG 300 dpi, 
przystosowanego do wydruku w formacie A4. 

13. Pracę konkursową w wersjach, o których mowa w pkt. 11 i 12 wraz ze Zgłoszeniem musi zostać 
dostarczona – osobiście, pocztą lub kurierem, w terminie do dnia 15 września 2011 r. do godz. 12:00 
(UWAGA: decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) do siedziby Organizatora: Muzeum 
Gross-Rosen w Rogoźnicy, Rogoźnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków. 

14. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac, które zostaną przesłane 

w innych wersjach niż te, o których mowa w pkt. 10 i 11, jak również Prac o niskiej jakości technicznej, 
zniszczonych lub uszkodzonych, w tym także w trakcie przesyłki, w sposób uniemożliwiający ich ocenę i 
późniejszą prezentację. 

16. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć, Organizator zastrzega sobie prawo do 
odmowy przyjęcia zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne. 

17. Zabronione jest składanie Prac sprzecznych z dobrymi obyczajami - takie Zgłoszenia nie będą brały 
udziału w Konkursie. O tym, że Praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora. 

18. W Konkursie mogą brać udział jedynie te Prace, które nie zostały nigdzie opublikowane oraz nie brały i 
nie biorą udziału w żadnym konkursie. 

VII. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE 

1. Prace konkursowe ocenione zostaną przez Jury powołane przez Organizatora. 
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 października 2011 r. 

podczas uroczystego otwarcia wystawy Prac pokonkursowych. 
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

VIII. NAGRODY W KONKURSIE 

1. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) do 18 lat 
b) powyżej 18 lat  

2. W obu kategoriach wiekowych przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia: 

a) I Nagroda: 

- weekend dla dwóch osób w Hotelu „Pałac Jedlinka” w Jedlinie Zdrój 
- roczna prenumerata miesięcznika „Odkrywca” 
- wydawnictwa o tematyce historycznej, turystycznej lub regionalnej 

b) II Nagroda: 

- weekend dla dwóch osób w agroturystyce „Dzień Dobry” w Ścięgnach k. Karpacza 
- półroczna prenumerata miesięcznika „Odkrywca” 
- wydawnictwa o tematyce historycznej, turystycznej lub regionalnej 
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c) III Nagroda: 

- półroczna prenumerata miesięcznika „Odkrywca” 
- wydawnictwa o tematyce historycznej, turystycznej lub regionalnej 

d) Wyróżnienia: 

- wydawnictwa o tematyce historycznej, turystycznej lub regionalnej 

3. Prace Laureatów Konkursu zaprezentowane zostaną na wystawie Prac pokonkursowych w siedzibie 
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Organizator zastrzega sobie prawo do wypożyczenia Prac 
konkursowych do prezentacji ich w innych miejscach, w tym w szczególności w placówkach 
wystawienniczych i muzealnych na terenie Dolnego Śląska. 

4. Prace Laureatów Konkursu zaprezentowane zostaną w wydawnictwach Organizatora i Patronów oraz 
na ich stronach internetowych. 

5. Wszystkie Prace prezentowane na wystawie pokonkursowej oznaczone zostaną imieniem i nazwiskiem 
autora. 

6. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty 
rozstrzygnięcia drogą internetową na adres e-mail i telefonicznie. 

7. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości otwarcia wystawy Prac pokonkursowych. 
8. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi 

(art.30 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; tekst 
jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz.176, ze zm.). 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie Prac 
konkursowych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie 
poczty i firm kurierskich. 

2. Organizator oraz Patroni nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z 
prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, albo będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. 
Organizator i Patroni zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód 
poniesionych przez nich w związku z niespełnieniem przez Uczestnika wymogów określonych w 
niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika 

4. W przypadku niemożności uczestniczenia w uroczystości otwarcia wystawy Prac pokonkursowych, 
Laureat Konkursu będzie mógł odebrać nagrodę w terminie późniejszym w Muzeum Gross-Rosen w 
Rogoźnicy w dniach i godzinach Pracy Muzeum, po uprzednim telefonicznym umówieniu się. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z 
Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.gross-rosen.eu. 

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie 
przez Organizatora Pracy konkursowej w całości lub w częściach w jakikolwiek sposób, w 
szczególności w sposób wskazany w pkt. VI. 7. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora i Patronów. 

http://www.gross-rosen.eu/


 
Patroni 
medialni 
 
 
Fundatorzy 
nagród 

www.hoteljedlinka.pl 
www.odkrywca.pl www.adrem.jgora.pl 

www.dziendobry.wkarpaczu.pl 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo 
wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe 
Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm). 

4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
umieszczą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

6. Szczegółowych informacji o Konkursie udziela Urszula Nowicka, Dział Oświatowy Muzeum Gross-
Rosen, tel. 74 74 855 90 07, e-mail: rogoznica@gross-rosen.pl. 

 

mailto:rogoznica@gross-rosen.pl

