REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Powiat w obiektywie”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Starostwo Powiatowe w Nakle nad
Notecią (89-100) przy ulicy Dąbrowskiego 54.
1.2. Patronem honorowym jest Starosta Nakielski Tadeusz Sobol.
1.3. Celem konkursu jest ukazanie powiatu nakielskiego na fotografii oraz
upowszechnienie wizerunku powiatu i jego promocja w szczególności pod względem
turystyczno-rekreacyjnym.
1.4. Tematem konkursu jest powiat nakielski okiem fotografa - przedstawienie powiatu
nakielskiego za pomocą fotografii. Każde zdjęcie może przedstawiać inny
obiekt/widok/krajobraz/przedmiot/osobę itd. w różnych porach roku lub warunkach
pogodowych.
1.5. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat i mieszkać na terenie Polski.
1.6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
1.7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w
niniejszym regulaminie.

2. ZASADY UDZIAŁU
2.1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 fotografie. Każda fotografia będzie
rozpatrywana indywidualnie.
2.2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
2.3. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
2.4. Tematyka zdjęcia jest dowolna. Przedmiotem fotografii może być portret, krajobraz,
przedmiot, architektura, natura itp.
2.5. Zdjęcie musi być wykonane na terenie powiatu nakielskiego.
2.6. W ocenie zdjęć pod uwagę będzie brana: oryginalność fotografii, estetyka wykonania
oraz kreatywny pomysł (wykorzystanie nieszablonowych metod i elementów).
2.7. Fotografie należy odesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres
magdalena.stepka@powiat-nakielski.pl lub za pośrednictwem Facebook’a Powiatu:
Starostwo Powiatowe Nakło z dopiskiem „Powiat w obiektywie”.
2.8. Do wysłanych zdjęć należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora, tytuł
pracy i miejsce wykonania lub opis fotografii, a także kontakt telefoniczny.
2.9. Fotografie nieczytelne „spikselowane” nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. TERMINARZ KONKURSU
3.1. Termin nadsyłania prac mija 20 lipca 2020 roku (decyduje data dostarczenia przesyłki
e-mail lub wiadomości na Facebooku; organizator nie bierze odpowiedzialności za
trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3.3. Wyniki konkursu oraz informacja o sposobie i terminie rozdania nagród będą podane
na stronie internetowej powiatu nakielskiego: www.powiat-nakielski.pl oraz na
Facebooku Starostwo Powiatowe Nakło i Instagramie powiat_nakielski_official.

4. KOMISJA KONKURSOWA
4.1. Prace nadesłane na konkurs oceniane są przez 4-osobową komisje składającą się ze
Starosty Nakielskiego oraz przedstawicieli poszczególnych wydziałów: Wydziału
Turystyki i Sportu, Wydziału Środowiska i Wydziału Rozwoju.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
4.3. Komisja wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia w ciągu 7 dni od zakończenia
przyjmowania zgłoszeń konkursowych.
4.4. Komisja przyzna nagrodę za najlepszą pojedynczą fotografię oraz przyzna wyróżnienia
za wyróżniające się prace.
4.5. Komisja ma prawo przyznać dodatkową nagrodę specjalną dla twórcy najlepszego
zestawu 4. zdjęć.
5. NAGRODY
5.1. Przewidywane nagrody to Monografia Powiatu Nakielskiego „Na Pograniczu Krajny i
Pałuk” za zajęcie pierwszego miejsca oraz zestawy gadżetów promocyjnych.
5.2. Nagrodą dodatkową będzie opublikowanie zwycięskich i wyróżnionych zdjęć w
mediach społecznościowych i na stronie internetowej powiatu nakielskiego.
5.3. Komisja ma prawo przyznać także dodatkowe nagrody w postaci Monografii Powiatu
Nakielskiego dla autorów szczególnie wyróżniających się prac.
5.4. Wybrane przez Organizatora zdjęcia zostaną umieszczone w kalendarzu na rok 2021,
a ich twórcy otrzymają egzemplarz niniejszego kalendarza w terminie do końca 2020
roku.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zdjęć do kalendarza. Nie muszą być to
nagrodzone prace.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od wydania kalendarza z fotografiami
konkursowymi w wypadku, gdy parametry techniczne, estetyczne lub inne nie będą
kompatybilne z projektem kalendarza.
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora konkursu fotograficznego „Powiat w obiektywie” do celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub
wyróżnienia – w celach promocyjnych i marketingowych.
6.2. Wysłanie zdjęć na konkurs równa się przeniesieniu na Organizatora wszelkich praw
autorskich majątkowych, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu
w internecie, mediach, materiałach promocyjnych Powiatu Nakielskiego.
7.2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca
prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć.
7.3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z
nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko
organizatorowi konkursu.
7.4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie
trwania konkursu lub do odwołania konkursu.

