REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OBLICZA POWIATU GRAJEWSKIEGO – jesień i zima"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod nazwą

„Oblicza Powiatu Grajewskiego – jesień i zima" na wykonanie fotografii z terenu powiatu
grajewskiego prezentującej walory krajobrazowe, architektoniczne i kulturowe powiatu
grajewskiego w scenerii jesiennej lub zimowej - zwanym w dalszej części „Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Grajewski, działający poprzez Wydział Promocji,

zwany dalej „Organizatorem".
3. Celem konkursu fotograficznego jest promocja powiatu grajewskiego poprzez wykonanie

pracy konkursowej - fotografii wyłącznie z terenu powiatu grajewskiego.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nawiązania współpracy z mecenasami Konkursu,

zwanymi dalej „Partnerami Wspierającymi".
5. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Grajewski.
6. Fundatorem nagród jest Organizator.

§ 2 Cele konkursu
Celem Konkursu jest:
1) promocja powiatu grajewskiego poprzez wykonanie fotografii na terenie powiatu
grajewskiego;
2) przedstawienie najbardziej urokliwych i malowniczych krajobrazów i miejsc powiatu
grajewskiego;
3) rozwijanie wrażliwości artystycznej;
4) popularyzacja sztuki fotograficznej jako jednej z form artystycznego wyrazu;
5) popularyzowanie tematu podczas wystaw i publikacji przygotowanych z zebranych
materiałów.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs fotograficzny skierowany jest do wszystkich zajmujących się fotografią amatorsko.
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która:
1)

ukończyła 18 lat,

2)

jest obywatelem RP,
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3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy jednostek organizacyjnych Organizatora,

patronów medialnych oraz ich najbliższe rodziny.
4. Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem

Konkursu,

który

jest

dostępny

na

stronie

internetowej

Organizatora

(www.starostwograjewo.pl). Udział w Konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów
Regulaminu Konkursu.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia" do Konkursu

(Załącznik Nr 1) i „Oświadczenia" (Załącznik Nr 2), które dostępne są na stronie
internetowej www.starostwograjewo.pl oraz w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego
w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B. Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej Karty
i Oświadczenia.
6. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia

i nazwiska w informacjach o konkursie umieszczonych przez Organizatora, patronów
medialnych lub inne niewymienione podmioty. Organizator podkreśla, że nadesłane dane
osobowe będą wykorzystane do realizacji konkursu oraz do celów promocyjnych.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

§ 4 Zasady zgłaszania prac konkursowych
1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu minimum 3 i maksymalnie 10 fotografii związanych

z tematem Konkursu wykonanych na terenie powiatu grajewskiego.
2. Fotografie mogą być współczesne lub starsze. Nie mogą być jednak wcześniej publikowane

ani nagradzane.
3. Fotografie należy dostarczyć:

1) w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF, rozdzielczości w punktach
1600x1200, zapisane na nośniku CD, oraz jednocześnie
2) w postaci wydruków na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym niż 13x18
(127mm xl78mm).
4. Poza ustawieniem rozdzielczości fotografie nie mogą zostać w żaden sposób przerobione w

jakimkolwiek programie do upiększania/ edycji fotografii.
5. Każda praca w postaci wydruku powinna zostać oznaczona na odwrocie: opisem (tytułem)

zdjęcia, numerem (np.1,2,3), datą i miejscem jego wykonania oraz imieniem i nazwiskiem
autora zdjęcia. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach
elektronicznych, powyższe dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku
tekstowym (możliwym do otwarcia w programie MS Word) lub wyszczególnione na
okładce nośnika. Pliki nie mogą być poddane kompresji.
6.

Prace powinny znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej poza nośnikiem CD oraz
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wydrukowanymi fotografiami, także poprawnie wypełnioną „Kartę zgłoszenia" oraz
„Oświadczenie".
7. Uczestnik oświadcza, że samodzielnie wykonał dzieło i że przysługują mu autorskie prawa

osobiste i majątkowe do dzieła.
8.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na
publikację i rozpowszechnianie ich wizerunku, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 tekst
jednolity ze zm.).

9. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z jakimikolwiek

roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich, uczestnik
zobowiązuje się ponieść w pełnym zakresie cywilnoprawną odpowiedzialność z tytułu wad
prawnych zgłoszonych fotografii.
10. Uczestnik Konkursu zrzeka się prawa do wynagrodzenia za przekazane prace.

§ 5 Miejsce i termin nadsyłania prac:
1.

Prace należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka
6B, 19-200 Grajewo lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Starostwa, w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY OBLICZA POWIATU
GRAJEWSKIEGO – jesień i zima".

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle

zabezpieczonych prac.
3. Termin składania prac upływa z dniem 01.03.2021 r. (liczy się data wpływu prac do

Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Grajewie).
§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni

laureatów.
2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej

odwołanie.
3. Wyniki zostaną opublikowane w terminie 30 dni od upływu terminu składania prac na

stronie internetowej Organizatora. Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną
powiadomieni za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej o wynikach oraz
terminie i miejscu wręczenia nagród.
§ 7 Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac :
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1) I nagroda – aparat FUJI Instax Square SQ20 + wkłady do aparatu;
2) II nagroda – aparat FUJI Instax Mini 11 + akcesoria;
3) III nagroda – aparat FUJI Instax Mini 9 + akcesoria.
4) wyróżnienia w formie rzeczowej dla autorów najciekawszych prac.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody głównej, nieprzyznania

żadnych wyróżnień w związku z niskim poziomem prac oraz możliwość zmiany nagród na
inne, o zbliżonej klasie i wartości.
3. Laureaci nie mają prawa do ubiegania się o gotówkę wartości przyznanej nagrody.

§ 8 Prawa autorskie
Akceptując niniejszy Regulamin, zgłaszający prace do konkursu przenosi na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do dzieła, na wszystkich polach eksploatacji w szczególności takich
jak: druk, dystrybucja techniką cyfrową, najem i wypożyczanie, publiczne wykonanie, reemisja
w mediach, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 9 Postanowienia końcowe:
1.

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2.

Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz
do niewyłaniania zwycięzcy.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone
z Konkursu.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.
5. Przekazane na konkurs zdjęcia będą umieszczane w materiałach promocyjnych

Organizatora Konkursu wraz z podaniem imienia i nazwiska ich autora.
6. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego

Regulaminu.
7. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, tel.: 86/ 273 84 90

KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji „Powiatowego
Konkursu Fotograficznego „OBLICZA POWIATU GRAJEWSKIEGO"
W związku z możliwością podania danych osobowych należących do kategorii danych
zwykłych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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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.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski ul. Strażacka 6B,

19-200 Grajewo.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie jest Pani Agnieszka

Kozikowska, mail: akozikowska@starostwograjewo.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek, imię oraz nazwisko) mogą być przetwarzane w celu

realizacji działalności promocyjnej administratora, w tym informowania w mediach oraz
publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.
odrębnej zgody.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione na stronie internetowej Powiatu Grajewskiego

i mediach społecznościowych Powiatu Grajewskiego.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie

przepisów prawa, podmioty, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz inne osoby posiadające dostęp do danych
osobowych, szczególnie w związku z udostępnieniem tych informacji na stronie
internetowej Powiatu Grajewskiego i mediach społecznościowych Powiatu Grajewskiego.
6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, imienia i nazwiska mogą być przekazywane

do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja
Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych
osobowych;
7. Pani/pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa

w wydarzeniu,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu.
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Załącznik Nr 1

Karta zgłoszenia do Powiatowego Konkursu Fotograficznego
„OBLICZA POWIATU GRAJEWSKIEGO jesień i zima”
Imię / imiona ………………………………………………………………..……………………………
Nazwisko …………………………………………………………………………………………………
PESEL:……………………………………………………………………………………..……………..

Adres zamieszkania:
Kod pocztowy ………………………..
Miejscowość ……………………………………………………………………………………………..
Ulica …………………………………….. Nr domu ………. Nr mieszkania …………………..
E-mail…………………………………………………………………………………………………...
Tel. kontaktowy…………..……………………………………………………………………………..
Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.

………..…………………………………………
(data, czytelny podpis)

Praca konkursowa zawiera:
1.
Liczba zdjęć……………… szt.
2.
Format…………………….(w cm)
3.
Nośnik elektroniczny CD, rozdzielczość plików…………………. (w dpi)

……………….……………………….
(data, czytelny podpis)

Formularz wraz z pracą konkursową należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
„OBLICZA POWIATU GRAJEWSKIEGO – jesień i zima”
lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
Powiatowy Konkurs Fotograficzny
„OBLICZA POWIATU GRAJEWSKIEGO – jesień i zima”
1. Oświadczam, że prace nie zostały uprzednio nigdzie publikowane i w całości jestem ich autorem.
2. Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do zgłoszonych prac konkursowych
i przenoszę je na Powiat Grajewski w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego
rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych do celów
związanych z konkursem.
4. Oświadczam, że posiadam zgodę osób występujących na zdjęciach na publiczne wykorzystanie
i rozpowszechnianie ich wizerunku.

…………………………………………
(data, czytelny podpis )

Oświadczenie wraz z pracą konkursową i kartą zgłoszenia (Zał. Nr 1) należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Grajewie
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
„OBLICZA POWIATU GRAJEWSKIEGO jesień i zima”
lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa.
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