Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Powiat Będziński - mój powiat, moja duma”

I.

Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny.
2. Organizatorem konkursu jest Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa
Powiatowego w Będzinie z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6.
3. Konkurs ma na celu przedstawienie ulubionych miejsc mieszkańców w Powiecie
Będzińskim (park, kościół, budynek, jezioro, łąka, las, zwierzę itp.).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator
konkursu.

II.

Uczestnicy konkursu i jego przebieg.

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w pięciu kategoriach
wiekowych:
1) dzieci szkół podstawowych,
2) młodzież szkół gimnazjalnych,
3) młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
4) osoby dorosłe od 18 do 59 roku życia,
5) seniorzy posiadający „Kartę AS – Aktywnego Seniora”.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Starostwa Powiatowego
w Będzinie, a także członkowie Jury.
3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika
konkursu
oraz
na
korzystanie
przez
Organizatora
z fotografii nadesłanych przez Uczestników.
4. Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do hasła konkursu „Powiat
Będziński - mój powiat, moja duma” .
5. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu od 1 do 2 fotografii.
6. Fotografie muszą być przesłane w formie papierowej (na papierze fotograficznym)
o formacie A5 czyli 15 x 21 cm.
7. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa, w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
8. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz zmian oryginalnej kompozycji
fotografii.
9. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą przedstawiać żadnych osób fizycznych,
a jedynie pejzaż, obiekt budowlany itp.
10. Nadesłane prace fotograficzne muszą zawierać kartę zgłoszenia. Brak karty zgłoszenia
wyklucza z dalszego udziału w konkursie.

III.

Zgłoszenie udziału w konkursie.

1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 23 maja 2016 roku (liczy się
data wpływu do Starostwa).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą tradycyjną lub doręczenie
osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie fotografii wraz z kartą zgłoszeniową do
siedziby Organizatora pod adres:
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego
ul. Sączewskiego 6
42-500 Będzin
Konkurs fotograficzny „Powiat Będziński – mój powiat, moja duma”
3. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie, wskazując:
1) dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego,
2) kategoria wiekowa,
3) nazwę miejscowości i gminy Powiatu Będzińskiego, w której zostało zrobione
zdjęcie,
4) opis / nazwę miejsca, budynku, obiektu przedstawionego na fotografii.
5. Zgłoszenie konkursowe osoby pełnoletniej może zawierać dane tylko jednej osoby
fizycznej, zaś osób niepełnoletnich dodatkowo rodzica / opiekuna prawnego.
6. Uczestnik konkursu poprzez złożenie karty zgłoszenia oświadcza, iż:
1) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii oraz, że Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec
Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to,
że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń
związanych z naruszeniem praw autorskich.
2) Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Uczestnika wyłącznie na potrzeby konkursu.
3) Nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz
Organizatora prawa do wykorzystania fotografii, w celach eksponowania na
wystawach, publikacji na stronach internetowych, w czasopismach i innych
publikacjach promocyjnych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych lub
przesyłek przesłanych pocztą.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie
zgłoszeniowej, w szczególności za zamianę danych osobowych i / lub telefonu
kontaktowego uniemożliwiające kontakt z Uczestnikiem i / lub wręczenie nagrody.

IV.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.

1. Nadesłane prace konkursowe będą oceniane według poszczególnych kategorii
wiekowych:
1) dzieci szkół podstawowych,
2) młodzież szkół gimnazjalnych,
3) młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
4) osoby dorosłe od 18 do 59 roku życia,
5) seniorzy posiadający „Kartę AS – Aktywnego Seniora”.

2. Do dnia 10 czerwca 2016 roku Jury złożone z przedstawicieli Organizatora dokonana
oceny prac i przyznania nagród.
3. Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu drogą
telefoniczną.
4. Organizator będzie informował o wynikach konkursu posługując się imieniem
i nazwiskiem zwycięzcy konkursu, na co uczestnik biorący udział w konkursie wyraża
zgodę.
5. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w trakcie festynu rodzinnego Dzień
dla Rodziny w dniu 19 czerwca 2016 roku.

V.

Postanowienia końcowe.

1. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.
2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
konkursu postanowień niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych
w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowani.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora.
6. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału
Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Będzinie pod nr telefonu
32 / 368-07-16

