REGULAMIN Konkursu Fotograficznego

„POWIAT KOSZALIŃSKI W KADRZE
WCZORAJ I DZIŚ”
I. PRZEPISY OGÓLNE
1.Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. „Powiat
Koszaliński w kadrze wczoraj i dziś” jest Starostwo Powiatowe
w Koszalinie z siedzibą ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
- podtrzymywanie poczucia tożsamości, identyfikacji z miejscem zamieszkania,
regionem,
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
- zaprezentowanie walorów krajobrazowych, architektonicznych i kulturowych powiatu
koszalińskiego.
4. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców powiatu koszalińskiego.
Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów, którą należy dołączyć do zgłoszenia.
5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
1.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych pod względem formy,
tematu i treści fotografii uwieczniających charakterystyczne miejsca w powiecie
koszalińskim na przestrzeni lat.
2.

Uczestnicy mają za zadanie odnaleźć w domowych archiwach zdjęcia sprzed

co najmniej 10 lat, przedstawiające charakterystyczne miejsca z terenu powiatu
koszalińskiego, ponownie je sfotografować, zeskanować (tak by nie niszczyć archiwów
domowych i ich NIE WYSYŁAĆ!), a następnie wykonać fotografię tego samego
miejsca, w taki sposób, by można było porównać ich zmianę/przemianę na przestrzeni
lat.
3.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 nowo wykonane fotografie, na

podstawie 3 starych – archiwalnych fotografii.

4.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Fotografie mogą być wykonane

zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii.
5.

Zdjęcia powinny być zapisane w formacie .jpg w rozdzielczości minimum 2000

x 2800 pikseli. Zdjęcie będące wzorem nowo powstałej fotografii (stare zdjęcie) należy
zeskanować lub sfotografować w możliwie najlepszej jakości i zgrać na płytę CD/DVD
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6.

W przypadku wydruku, zarówno nowo powstałą fotografię jak i stare zdjęcie

należy wywołać w formacie 13 x 18 lub 15 x 21. Organizator akceptuje także
zgłoszenia zawierające wyłącznie wersję cyfrową zdjęć.
7.

Nośnik (płyta CD/DVD), na którym będą zapisane zdjęcia należy podpisać (imię

i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i wraz z kartą zgłoszeniową i wywołanymi
zdjęciami umieścić w zaklejonej kopercie. Koperty należy przesłać lub dostarczać na
adres:
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
UL. RACŁAWICKA 13
75-620 KOSZALIN
dopisek: Konkurs Fotograficzny „Powiat Koszaliński w kadrze wczoraj i dziś”
8.
Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
9.

Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach

Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność
Organizatora.
10.

Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe

będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez
uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku
z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo
do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
11.

Wraz ze zdjęciami należy przesłać podpisaną klauzulę informacyjną znajdującą

się na odwrocie karty zgłoszeniowej oraz oświadczenie zamieszczone pod wzorem
karty: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu Fotograficznego „Powiat Koszaliński w kadrze wczoraj i dziś”
w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000. z późn. zmianami). Poprzez
wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie

prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2018.1191 z późn. zmianami).
12.

W Konkursie mogą brać udział te prace/zdjęcia, które do tej pory nie brały

udziału w podobnych konkursach fotograficznych, które wymagałyby od autorów
przeniesienia na rzecz organizatorów praw autorskich.
13.
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w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do
uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych
praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia
w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie
traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym
wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za
zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej
wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
14.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających

wymienionych wyżej wymogów.
15.

Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac nagrodzonych,

prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. TERMINARZ
1. Termin nadsyłania prac mija dnia 29 marca 2019 roku (decyduje data
dostarczenia do organizatora).
2.
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ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.
3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
4. Organizator powołuje Jury Konkursu.
5. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 kwietnia 2019 roku.
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo
nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
7. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.powiat.koszalin.pl
8. Wręczenie nagród nastąpi podczas wystawy pokonkursowej, o jej terminie
poinformujemy poprzez stronę internetową powiat.koszalin.pl, a także telefonicznie
uczestników konkursu.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane m.in. podczas obchodów XX-lecia
powiatu koszalińskiego.
2. Zwycięzcy – 3 osoby otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe – aparaty
fotograficzne.
V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH
1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej powiat.koszalin.pl
a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na
Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie
materiałach informacyjnych i promocyjnych.
3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.

