Regulamin Konkursu Fotograficznego pn.: „Szlakami Powiatu Zduńskowolskiego”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe
w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, zwane dalej
Organizatorem.
2. Partnerami konkursu są: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli,
Regionalny portal informacyjny Teleskaner.
3. Celem konkursu jest:
a) pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego powiatu
zduńskowolskiego;
b) zachęcenie do odkrywania i dokumentowania fotograficznego interesujących miejsc
w powiecie zduńskowolskim;
c) edukacja kulturowa, historyczna i przyrodnicza;
d) promocja interesujących miejsc związanych z kulturą, historią i przyrodą znajdujących
się na terenie powiatu zduńskowolskiego.
4. Tematem konkursu jest piękno, wartość kulturowa, historyczna, przyrodnicza
i unikatowość miejsc znajdujących się w powiecie zduńskowolskim, ujęta w sposób ciekawy
i oryginalny.
5. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne związane tematycznie z powiatem
zduńskowolskim i wykonane zgodnie z jego tematem.
6. Nadesłanie prac na konkurs fotograficzny oznacza akceptację jego warunków wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
§2
Warunki udziału
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI, VII-VIII
oraz szkół średnich. W przypadku niepełnoletności Uczestnika wymagana jest zgoda Rodzica
(Opiekuna prawnego) na jego udział w konkursie.

2. Na konkurs można zgłaszać fotografie związane z powiatem zduńskowolskim, tj.
wykonane na terenie gminy miejskiej Zduńska Wola, gminy wiejskiej Zduńska Wola, gminy
miejsko–wiejskiej Szadek, gminy wiejskiej Zapolice.
3. Fotografie muszą odpowiadać tematyce konkursu.
4. Uczestnicy do oceny przesyłają jedną pracę fotograficzną drogą elektroniczną na adres:
promocja@powiatzdunskowolski.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Konkurs
Fotograficzny pn.: „Szlakami Powiatu Zduńskowolskiego” wraz z formularzem
zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego regulaminu).
5. Fotografie powinny być zapisane jednocześnie w formatach: JPG. Minimalna rozdzielczość
zdjęcia: 3300 x 2200 pikseli.
6. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych fotografii wykonanych metodą tradycyjną
lub cyfrową, również przy użyciu drona po dacie ogłoszenia konkursu. Technika wykonania
zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji
graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno–białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów
itp.;
b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
7. Nie będą akceptowane prace:
a) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
b) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości technicznej, bądź uszkodzonych.
§3
Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia i trwać będzie do 30.05.2021 r.
2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronach internetowych:
www.powiatzdunskowolski.pl oraz https://www.facebook.com/PowiatZduńskowolski-107787914803642/ .
3. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać w wersji mailowej w pliku spakowanym
wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik do niniejszego
regulaminu), w terminie do dnia 30.05.2021 r. Nazwy plików powinny być opisane zgodnie
z formularzem zgłoszeniowym. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brały udziału
w konkursie.

4. Dla Uczestników będących osobami niepełnoletnimi zgodę na udział w konkursie
podpisują Rodzice/Opiekunowie prawni.
5.
Wyniki
konkursu
zostaną
ogłoszone
na
stronach
internetowych:
www.powiatzdunskowolski.pl oraz https://www.facebook.com/Powiat-Zduńskowolski107787914803642/ .
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów, o czym poinformuje na stronach
internetowych: www.powiatzdunskowolski.pl oraz https://www.facebook.com/PowiatZduńskowolski-107787914803642/ .
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, w tym
członkowie komisji konkursowej oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
§4
Ocena
1. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Przy ocenie fotografii będą brane pod uwagę:
a) zgodność z tematem konkursu;
b) jasność przekazu;
c) możliwość oddziaływania na wyobraźnię;
d) walory artystyczne.
3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
§5
Nagrody
1. Organizator konkursu przewiduje cztery nagrody – I m., II m., III m., wyróżnienie – dla
autorów najlepszych zdjęć w trzech kategoriach wiekowych:
a) uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI;
b) uczniowie szkół podstawowych z klas VII-VIII;
c) uczniowie szkół średnich.
2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo – w przypadku niskiego poziomu zdjęć –
nieprzyznawania nagrody lub nagród.

§6
Prawa i obowiązki organizatora
1. Przekazanie prac konkursowych wraz ze zgłoszeniem jest równoznaczne z przyjęciem
za wiążące postanowień niniejszego regulaminu, udzieleniem Organizatorowi zgody
na nieodpłatne wykorzystanie ww. prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń
terytorialnych, we wszystkich formach.
2. Poprzez nadesłanie zdjęć na konkurs Uczestnik oświadcza, że przysługują mu do nich
wyłączne nieograniczone prawa autorskie. Fotografie zgłaszane w konkursie nie mogą
naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. (W przypadku uwidocznienia na
zdjęciu wizerunku osób trzecich, Uczestnik ma obowiązek załączyć ich
deklarację/pozwolenie wykorzystania wizerunku – w innym przypadku zdjęcie będzie
wykluczone z konkursu.)
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu
jest Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika. Do wzięcia
udziału w konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i świadome potwierdzenie jej
w zgłoszeniu do konkursu.
6. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu)
są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu, tj. w celu
przyjmowania zgłoszeń, wydania nagród, podania do publicznej informacji imion i nazwisk
Zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli
Uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego
dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w konkursie. Ewentualne
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługują prawa:
a) dostępu do podanych danych osobowych;
b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych;
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane
osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
9. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania konkursu. Dane
mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie
niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.
10. Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom jedynie
w celu realizacji obowiązków Organizatora konkursu wynikających z Regulaminu
i przepisów prawa, np. usług pocztowych, księgowych.
11. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez administratora:
e-mail: iod@powiatzdunskowolski.pl

Załącznik do Regulaminu

Zduńska Wola, dnia _____ maja 2021 roku
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Szlakami Powiatu Zduńskowolskiego”
Prosimy o wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go
(w formie skanu) wraz ze zdjęciami na adres:
promocja@powiatzdunskowolski.pl
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………………………………
E-mail
…………………………………………………………………………………………………
Zdjęcie zgłoszone do konkursu:
Nazwa pliku
…………………………………………………………………………………………………
Tytuł fotografii
…………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce wykonania fotografii
………………………………………………………………………………………………...
Krótki opis zdjęcia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem
przesłanych zdjęć oraz że przenoszę bezpłatnie na Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie zdjęć na następujących polach
eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami,
a w szczególności: publicznego wykorzystania zdjęć, utrwalenia i zwielokrotnionego druku,
wykorzystywania w celach promocyjnych.
2. Oświadczam, że jako autor zgłoszonych zdjęć ponoszę wyłączną odpowiedzialność
za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich, a także przyjmuję wszystkie
warunki konkursu zawarte w regulaminie.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika
konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. Urz.UE.L Nr 1, dalej jako „RODO”), które
obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości
publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie.
4. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Starosta Zduńskowolski
z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), ul. Złotnickiego 25. W sprawach związanych z danymi
osobowymi informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli.
5. Zgodę niniejszą składam dobrowolnie i oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y
o przysługujących mi prawach, tj. prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec dalszego przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych - do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

……………………………………………………………………………………………….......
miejscowość, data i czytelny podpis

Wyrażam zgodą na udział syna/córki w konkursie
……………………………………………………………….…………………………………..
miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

