REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„PSTRYKNIJ POWIAT KLUCZBORSKI”

I. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu fotograficznego „Pstryknij Powiat Kluczborski”, zwanego dalej
„Konkursem” jest Starostwo Powiatowe w Kluczborku, zwane dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka konkursu
Konkurs organizowany jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2017, których tegoroczne
hasło brzmi: Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu, ma na celu ukazać krajobraz
naszego lokalnego dziedzictwa: piękno miast i malowniczość wsi powiatu
kluczborskiego oraz wszystko to, co zawiera w sobie owo pojęcie: np. zapis działalności
pokoleń, połączenie krajobrazu kulturowego z naturalnym środowiskiem przyrodniczym.
Zachęcamy do odczytania wielowarstwowych treści tematu.
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IV. Zasady ogólne
1. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia w wersji papierowej i elektronicznej.
Technika wykonania fotografii jest dowolna.
2. Wydrukowane fotografie na papierze fotograficznym należy nadsyłać w formacie 20x30 cm.
Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione. Natomiast zdjęcia w wersji elektronicznej
muszą być w formacie .jpg lub .tif; profil kolorystyczny sRGB, minimalne wymiary 2000 px po
dłuższym boku i rozdzielczość 300 dpi. Plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym
numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat
fotograficzny.
3. Nadsyłane prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub wyróżniane w innych konkursach.
4. Do każdej pracy fotograficznej musi być dołączony krótki opis zawierający: tytuł zdjęcia, datę
wykonania fotografii, imię i nazwisko autora, kontakt (e-mail, tel.) oraz oświadczenie
o posiadaniu praw autorskich do zdjęć i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór
oświadczenia - załącznik nr 1 do Regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie
podpisuje rodzic.
5. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda wyrażona
przez rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody – część IV załącznika nr 1 do
Regulaminu).
6. Przesłane prace nie będą zwracane.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
V. Terminy nadsyłania prac
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą pocztową
(decyduje data wpływu) lub osobiście na adres:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny.

2. Wersje elektroniczne zdjęć należy dołączyć na płycie CD lub przesłać na adres:
promocja@powiatkluczborski.pl albo dostarczyć osobiście do Referatu Promocji Powiatu,
Turystyki i Kultury, pok. 410.
3. Termin nadsyłania lub dostarczania zdjęć w obu wymaganych wersjach upływa 16.08.2017
roku.
4. Spełnienie tych dwóch warunków gwarantuje udział w konkursie.

VI. Ogłoszenie wyników
1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora. Decyzje komisji są
ostateczne.
2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy
pokonkursowej, która odbędzie się w dniu 15.09.2017 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kluczborku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć na wystawę pokonkursową.
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1. I miejsce - Aparat fotograficzny
2. II miejsce - Statyw
3. III miejsce – Plecak na sprzęt fotograficzny
VIII. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t.j.). Dane osobowe uczestników
konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną
opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem
np. relacja na stronie internetowej, artykuły prasowe informujące o przedsięwzięciu).
W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor
fotografii.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu
nadesłanych przez nich zdjęć.
4. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej
pracy (każdorazowo z podaniem autora fotografii).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.
6. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w Referacie Promocji Powiatu, Turystyki
i Kultury, dzwoniąc pod numer tel. 77 418 52 18 wew. 153-155 lub pisząc na adres e-mail:
promocja@powiatkluczborski.pl.

