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Konkurs Fotograficzny
„Najpiękniejsze zabytki Powiatu Polickiego”

Regulamin konkursu
I. Organizator
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Wydział Edukacji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Policach zwany dalej „Organizatorem”.
II. Uczestnicy
Mieszkańcy Powiatu Polickiego.
III. Kategorie wiekowe
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) od 7 do 17 lat;
b) powyżej 18 roku życia.
IV. Cele konkursu
Celem konkursu jest:
✓ zwrócenie uwagi na piękno, wartość historyczną i unikatowości oraz promocję
zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Polickiego;
✓ rozbudzenie zainteresowań kulturą własnego regionu;
✓ rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości Mieszkańców
Powiatu Polickiego w dziedzinie fotografii.
V. Zasady ogólne oraz technika wykonania prac:
Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej
najbardziej charakterystyczne obiekty zabytkowe (architektura świecka i sakralna),
znajdujące się na terenie Powiatu Polickiego.

Warunki uczestnictwa.
1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie, wykonane
w dowolnej technice w formacie 20x30 oraz w wersji cyfrowej w formacie JPG
zapisane na płycie CD.
2. Każde zdjęcie na odwrocie powinno zawierać umieszczony w sposób trwały opis
zawierający następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania,
tytuł pracy, opis miejsca i datę wykonania zdjęcia, kategorię wiekową oraz dane
teleadresowe.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych (ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Konkursu).
4. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do złożenia
oświadczeń w zakresie: przekazania autorskich praw majątkowych, przetwarzania
danych osobowych, akceptacji Regulaminu (ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu
Konkursu).
5. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Uczestnika
Konkursu że:
➢ akceptuje niniejszy Regulamin Konkursu;
➢ zapewnia, że fotografowane miejsce, jego opis oraz zdjęcie nadesłane przez
niego w Konkursie są prawdziwe i przysługują mu do zdjęcia pełne autorskie
prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.);
➢ zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką poniesie Organizator z tytułu
ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz
wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do zdjęcia wraz z opisem
biorącego udział w Konkursie;
➢ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781).
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach
Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy
ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police;
➢ posiada zgodę osób przedstawionych na fotografiach oraz biorących udział przy
powstawaniu fotografii (osób fizycznych, modeli, modelek itd.) na uczestnictwo
w Konkursie oraz publikację zdjęć. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia
osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu,
przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji fotografii o treści powszechnie
uznawanej za obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich lub prawo polskie,
zawierającą treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące
w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści będzie niepodważalna
i ostateczna.
7. Zgłoszone prace, również te niezakwalifikowane do Konkursu, stają się własnością
Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować
na rzecz osób fizycznych i prawnych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mogących mieć wpływ
na organizację Konkursu.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.
VI. Kryteria oceny:
Nadesłane fotografie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora według następujących kryteriów:
a) zgodności z tematem, techniką i wyznaczonym formatem,
b) jasności przekazu,
c) estetyki wykonania,
d) oryginalności ujęcia tematu.
VII. Terminy:
Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy przekazać osobiście
lub przesłać (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 23 kwietnia 2021 r. na adres:
Wydział Edukacji i Kultury
Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police
z dopiskiem Konkurs Fotograficzny pn. „Najpiękniejsze zabytki Powiatu Polickiego”
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:
✓ Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
✓ Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
✓ Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania tego samego miejsca
dwóm lub więcej osobom oraz do przyznawania, według potrzeb,
dodatkowych wyróżnień.
✓ Informacja o terminie rozstrzygnięcia Konkursu i szczegółach wręczenia
nagród będzie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Policach www.policki.pl
Szczegółowe informacje na temat Konkursu udziela:
pani Milena Bury – Inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Policach, tel: 091 43 28 148 (pokój 219, IIp.)

