
„MAJDANEK W OBIEKTYWIE” W PAŃSTWOWYM MUZEUM NA MAJDANKU WRAZ Z KONKURSEM 
FOTOGRAFICZNYM 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Majdanek w obiektywie” zwanym dalej 
„Konkursem” jest Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 
20-325 Lublin. Współorganizatorem jest Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 
Warszawa 

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą 

„Majdanek w obiektywie”  

3. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych fotografii wykonanych podczas pleneru 

fotograficznego na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku przez jego uczestników.  

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być osoby powyżej 18. roku życia. 

2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu „Majdanek w obiektywie” jest wysłanie zgłoszenia drogą 
mailową na adres e.pajuro@kurierlubelski.pl do godziny 12:00 dnia 15.11.2019 r. W tytule wiadomości 
należy wpisać „Majdanek w obiektywie”. W treści należy umieścić imię i nazwisko uczestnika. 

4. Liczba uczestników jest ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Uczestnik weźmie udział w plenerze fotograficznym zorganizowanym na terenie Państwowego 
Muzeum na Majdanku w dniu 17.11.2019 (początek o godzinie 8:00) oraz spotkaniu z fotografem 
Wojciechem Stanem 

3. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci udziału w konkursie 

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  

6. Konkurs będzie dokumentowany fotograficznie i filmowo przez Organizatora, a powstałe materiały 
wykorzystywane do celów promocyjnych i sprawozdawczych.  

7. Wydarzenie będzie relacjonowane na portalu www.kurierlubelski.pl i www.lublin.naszemiasto.pl, a 
także na łamach Kuriera Lubelskiego i gazety bezpłatnej naszemiasto.pl, oraz na stronie i w mediach 
społecznościowych Organizatora. Każdy z uczestników wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego 
wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo. 

8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.  

9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury konkursu, a także członkowie ich najbliższych 
rodzin.  
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10. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb konkursu. 

 

11. Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 

z późn. zm.), dalej „RODO”, Organizator informuje, że: 

a. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestników jest Państwowe Muzeum 
na Majdanku, , ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, tel.  (+48) 81 710 28 21, e-mail: 
sekretariat@majdanek.eu 

b.  Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Muzeum należy kierować do 
inspektora ochrony danych – p. Anna Wójcik: tel.: 81 710 28 55, e-mail: iod@majdanek.eu. 

c. Dane osobowe podane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu 
przeprowadzenia konkursu, w tym w celu przekazania informacji o rozstrzygnięciu konkursu.  

d. Podstawę prawną przetwarzania będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda uczestnika wyrażona 
w zgłoszeniu do konkursu).  

e. Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu 
konkursu. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę 
prawną Organizatora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.  

f. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia realizacji 
Konkursu, a także po tym czasie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających 
z Konkursu. 

g. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO uczestnikowi Konkursu przysługuje 
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia 
danych. 

h. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

i. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych 
z przepisami o ochronie danych osobowych. 

j. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w Konkursie. Brak podania danych 
osobowych uniemożliwi uczestnictwo  w Konkursie co wykluczy możliwość odbioru nagrody. 

k. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

III. Zgłoszenie prac, wymagania  

1. Uczestnik konkursu prześle maksymalnie 5 fotografii wykonanych w dniu 17.11.2019 w ramach 
wydarzenia „Majdanek w obiektywie” 

2. Fotografie powinny zostać dostarczone  drogą mailową na adres konkurs@majdanek.eu w postaci 
pliku JPG, lub osobiście do siedziby Muzeum na nośniku zewnętrznym (pendrive, płyta CD), lub w 
formie reprodukcji analogowej do godziny 12:00 dnia 22.11.2019. 
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3. Wymagania techniczne: : długość dłuższego boku – 4000 pixeli, rozdzielczość min. 300dpi format 
pliku: JPG  

 

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac 

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Majdanek w obiektywie” należy wysłać na adres:  

konkurs@majdanek.eu lub dostarczyć osobiście do siedziby Państwowego Muzeum na Majdanku, ul. 
Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin  

2. Termin dostarczenia prac upływa 22.11.2019 r.  

 

V. Ocena prac 

 

1. Oceny prac dokona Jury konkursu powołane przez Organizatora konkursu.  

2. Jury dokona oceny prac konkursowych pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematem 
oraz możliwości realizacyjnych.   

3. Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę   

4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs.  

5. Decyzje Jury są ostateczne, a od jego werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

 

VI. Nagrody 

 

1. Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odbitki fotograficzne zgłoszonych prac 
w formacie 40x60 oraz upominki przygotowane przez Organizatora. Dodatkowo laureat pierwszego 
miejsca otrzyma album fotograficzny 

 

VII. Harmonogram konkursu  

  

1. Ogłoszenie konkursu w na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego www.kurierlubelski.pl oraz 
stronach internetowych Organizatora. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w „Majdanek w obiektywie”: do 15.11.2019 r. pod adresem 
mailowym e.pajuro@kurierlubelski.pl 

3. Przyjmowanie fotografii konkursowych: do 22.11.2019 r. do godziny 12:00 pod adresem mailowym 
konkurs@majdanek.eu 

4. Ogłoszenie wyników konkursu do 29.11.2019 r. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Konkursu, o czym powiadomi 
uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej www.majdanek.eu.  
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VIII. Unieważnienia konkursu  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź nierozstrzygnięcia Konkursu: 

1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa 

2. gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu, 

3. niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych, 

4. okoliczności uniemożliwiających rozstrzygniecie konkursu, niezależnych od Organizatora. 

  

IX. Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 29 listopada 2019 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej, na stronie internetowej Kuriera 
Lubelskiego www.kurierlubelski.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej Państwowego Muzeum na 
Majdanku www.majdanek.eu i za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub e-mailem. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk wraz z informacją o 
laureatach Konkursu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa. 

 

X. Prawa autorskie 

 

1. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do 
nadesłanych zdjęć, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy konkursu ponoszą 
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów 
jako własnych. 

2. Uczestnicy konkursu przekazują nieodpłatnie Organizatorowi i Współorganizatorowi autorskie 
prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie przesłanych fotografii dowolną techniką, w szczególności cyfrową lub 
drukarską;  

b) publiczne eksponowanie nadesłanych fotografii na stronie internetowej, w mediach 
społecznościowych Organizatora i Współorganizatora oraz drukowanych materiałach promocyjnych  i 
wydawniczych Organizatora. 

c)   wykonywanie praw autorskich z ppkt. a), b) w ramach działalności statutowej muzeum 

d) odtwarzanie publiczne 

e) swobodne wykorzystywanie przez Zamawiającego w materiałach wydawniczych oraz we 
wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,  

f) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej 

g) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  
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w miejscu i czasie przez siebie wybranym (między innymi Internet) 

h) konwersji do czerni i bieli w celu dostosowania do publikacji w materiałach wydawniczych 
organizatora 

i) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania 

j) wystawienia 

k) wyświetlania 

l) wykorzystania w materiałach audio-wizualnych Organizatora i Współorganizatora 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia konkursu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja Regulaminu. 

3. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury konkursu. 

4. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. 

5. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela upoważniony przez Organizatora 
konkursu do kontaktu z uczestnikami Krzysztof Stanek (e-mail: k.stanek@majdanek.eu, tel. 81 710 28 
31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Oświadczenie uczestnika konkursu „Majdanek w obiektywie” 

 

Dane uczestnika konkursu: 

 
Imię i nazwisko 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres e-mail 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Oświadczam, że: 

1.Zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję jego treść. 

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w karcie zgłoszenia, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), w celu organizacji wydarzenia Majdanek w obiektywie. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego w postaci 
fotografii i na nagraniach video dokonanych podczas wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. DZ. U. z 2017 r. poz. 880) w celach 
informacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych związanych z przebiegiem wydarzenia, poprzez 
rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej, Organizatora, jego profili w mediach 
społecznościowych, we wszystkich innych materiałach informacyjnych i publikacjach wydawanych 
przez Organizatora, na portalu www.kurierlubelski.pl i www.lublin.naszemiasto.pl, a także na łamach 
Kuriera Lubelskiego i gazety bezpłatnej naszemiasto.pl. 

4. Uczestnik w przypadku zostania laureatem konkursu wyraża zgodę na podanie do publicznej 
wiadomości informacji o zdobyciu pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca wraz z publikacją jego 
danych osobowych. 

5. Uczestnik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność, za wszelkie uszczerbki ciała w 

trakcie pobytu w Państwowym Muzeum na Majdanku i nie będzie wobec Muzeum wysuwał roszczeń 

w związku z ewentualnymi urazami. 

6. Uczestnik przekazuje nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć na 
następujących polach eksploatacji: 
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a) utrwalanie i zwielokrotnianie przesłanych fotografii dowolną techniką, w szczególności cyfrową lub 
drukarską;  

b) publiczne eksponowanie nadesłanych fotografii na stronie internetowej, w mediach 
społecznościowych Organizatora i Współorganizatora oraz drukowanych materiałach promocyjnych  i 
wydawniczych Organizatora. 

c)   wykonywanie praw autorskich z ppkt. a), b) w ramach działalności statutowej muzeum 

d) odtwarzanie publiczne 

e) swobodne wykorzystywanie przez Zamawiającego w materiałach wydawniczych oraz we 
wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,  

f) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej 

g) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i czasie przez siebie wybranym (między innymi Internet) 

h) konwersji do czerni i bieli w celu dostosowania do publikacji na ww polach eksploatacji 

i) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania 

j) wystawienia 

k) wyświetlania 

l) wykorzystania w materiałach audio-wizualnych organizatora 

7. Uczestnik oświadcza, że fotografie wykonane podczas wydarzenia „Majdanek w obiektywie” 

17.11.2019 roku nie będą naruszać dobrego imienia Państwowego Muzeum na Majdanku, godzić w 

pamięć o ofiarach obozu koncentracyjnego na Majdanku, ani pozostawać w sprzeczności z celami 

dotyczącymi upowszechniania dziejów oraz upamiętniania ofiar tego obozu. 

 

 

 

 

Data i podpis uczestnika 

 

 

 


