
                                                     

 

 

 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

„Najpiękniejsze miejsca w Powiecie Koszalińskim” 

 

§ 1 Przepisy ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Powiatowego Konkursu 

Fotograficznego pn. „Najpiękniejsze miejsca w Powiecie Koszalińskim”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Koszaliński.  

3. Celem Konkursu jest promocja najpiękniejszych miejsc(przyrodniczych, zabytków…) 

powiatu koszalińskiego. 

4. Konkurs ma charakter otwarty. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści. Nie 

ma również ograniczeń wiekowych. 

6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie 

internetowej: www.powiat.koszalin.pl oraz na stronie facebook powiatu koszalińskiego 

7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: promocja@powiat.koszalin.pl oraz pod nr 

telefonu: 94 714 01 73 

8. Konkurs rozpoczyna się 10.07.2017 i  trwa do 10.09.2017 roku 

9. Konkurs rozpatrywany jest w jednej ogólnej kategorii tematycznej: „Najpiękniejsze 

miejsca w Powiecie Koszalińskim”. 

10. Nadesłanie prac na Konkurs Fotograficzny oznacza akceptację jego warunków 

wyrażonych w niniejszym regulaminie. 
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§ 2 Przepisy dotyczące prac 

 

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 5 fotografii. 

2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji 

zdjęcia. 

3. Zdjęcia należy przesłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

promocja@powiat.koszalin.pl 

4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie 

mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 

6. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie 

mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w 

warunków. 

8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, 

jak również z niego wyłączonych. 

 

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie 

 

1. W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy w wysyłanej wiadomości email podać 

imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz miejscowość zamieszkania. Wiadomość ze 

zdjęciami należy przesłać na adres email: promocja@powiat.koszalin.pl 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 10.07.2017 do 10.09.2017 roku- decydować 

będzie data otrzymania przez organizatora wiadomości. 

3. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać opis (miejscowość oraz co jest widoczne na 

fotografii) 

 

§ 4 Jury i sposób oceny 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę 

m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii. 

4. Zadaniem Jury jest:  

 kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,  

 ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów 

stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla wybranej przez Jury 

fotografii, gdzie 6 oznacza najwyżej ocenioną. 
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§ 5 Nagrody 

1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę 

punktów. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i 

informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach 

reklamowych organizatora tj. strona internetowa, facebook, Gazeta Ziemska. 

3. Organizator Konkursu do dnia 18.09.2017 roku powiadomi laureatów Konkursu 

drogą mailową lub telefoniczną o wygranej. 

4. Organizator przewiduje przyznanie nagród za 3 pierwsze miejsca oraz 10 

wyróżnień. Przewiduje się nagrody w postaci sprzętu turystyczno-sportowego, 

voucherów zakupowych oraz nagrody niespodzianki. 

 

 

§ 6 Wykorzystywanie prac 

1. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza iż: 

 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 

fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę 

na ich publiczne udostępnianie, 

 Zgadza się na opublikowanie zdjęć po zakończeniu Konkursu oraz 

publikacjach, wydawnictwach Powiatu Koszalińskiego 

2. Administratorem zebranych danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 roku o ‘Ochronie danych osobowych’ – Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 

926 jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13. 

Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator. 

4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem Tel. 94 714 01 73 oraz adresem 

e-mailowym: promocja@powiat.koszalin.pl 

 

 

 

 

 

 

 


