
 REGULAMIN KONKURSU
   z okazji Dnia Kobiet 2021 r. 

,,Kobieta pracująca – 
żadnej pracy się nie boi”

– Wyszperaj zdjęcie z okresu PRL-u przedstawiające kobietę przy pracy.
–  Wygraj bony podarunkowe na usługi związane z urodą.

 KONKURS NA ARCHIWALNĄ FOTOGRAFIĘ.

 
ORGANIZATORZY KONKURSU:
Jarosław Szlachetka – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice 
oraz
Muzeum Niepodległości w Myślenicach
32-400 Myślenice
ul. Traugutta 11.
tel.12 312 71 40
www.muzeum.myslenice.pl,
zwani dalej Organizatorami.

I. ZADANIE KONKURSOWE:
To  dostarczenie  zdjęcia  z  okresu  PRL-u  przedstawiającego  kobietę  przy  pracy i  opatrzenie  go
krótkim (do kilku zdań) komentarzem. 
Być może uda się odnaleźć takie fotografie przeglądając domowe archiwa, szuflady, kolekcje, zakamarki strychów
lub odwiedzając sąsiadów czy przyjaciół. 
Przez  ,,prace”  rozumiane są  nie  tylko  zajęcia  zarobkowe ale  wszelka  aktywności  domowe,  przydomowe czy
związaną z czasem wolnym.

II. ZASADY KONKURSU:
1.   Zdjęcia oceniane będą w jednej kategorii.
2.  Punktowane będą nie tyle walory artystyczne czy jakość fotografii ale wartość dokumentalna - uchwycenie
tematu, oddającego realia epoki PRL-u.
3.   Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 4 zdjęcia.
4.   Do każdego zdjęcia  uczestnik  dołącza:  A)  Komentarz,  oraz  informacje:  B)  Imię i  nazwisko
nadsyłającego C) Telefon kontaktowy.
5.  Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.
6.  Po rozstrzygnięciu konkursu oryginały zdjęć zostaną zwrócone nadsyłającemu.
7. Wszystkie  nadesłane  fotografie  zostaną  wpisane  do  archiwum Muzeum Niepodległości  w Myślenicach,  z
zaznaczeniem imienia i nazwiska właściciela. Ewentualnie za zgodą nadsyłającego istnieje możliwość przekazania
w darze oryginału fotografii.

III. TERMINY ORAZ SPOSÓB DOSTARCZANIA PRAC:
1.  Zdjęcie można dostarczyć w wersji analogowej bądź cyfrowej:

a) Osobiście do siedziby Muzeum Niepodległości w Myślenicach: ul. Traugutta 11 [poniedziałek (7.00-15.00)
wtorek - piątek (8.00-16.00)] - Zdjęcie powinno być w kopercie, a na osobnej kartce informacje wymienione w
punkcie II.4.
b) Pocztą na adres: Muzeum Niepodległości w Myślenicach,  ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice. Z dopiskiem:
KONKURS z okazji Dnia Kobiet.

http://www.muzeum.myslenice.pl/


c)   W wersji cyfrowej na adres mailowy:  mnm.sekreteriat@gmail.com lub na muzealnego messengera, z
dopiskiem: KONKURS z okazji Dnia Kobiet.

2.    Zdjęcia należy dostarczyć do 28  lutego 2021 r.

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ NAGRODY:
1. Wszystkie nadesłane fotografie prezentowane będą wraz z autorskimi komentarzami na stronie Facebook
Muzeum Niepodległości w Myślenicach, począwszy od dnia 8 marca 2021 r.
2.  Nagrodzonych zostanie 5 najciekawszych zdjęć.
3. Zwycięscy otrzymają bony podarunkowe do wykorzystania w punktach usługowych (w zakresie: kosmetologii,
fryzjerstwa, makija u, fotografii i innych zwi zanych z urod ) prowadzonych w My lenicach przez kobiety.ż ą ą ś

mailto:mnm.sekreteriat@gmail.com

