Regulamin konkursu fotograficznego
„ II Powiatowy Konkurs Fotograficzny: Na Tropie Lokalnej Historii – 100
Lat Niepodległej ”
§ 1.
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe
(Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego)

we

Włoszczowie

§ 2.
Cele konkursu
- poznanie historycznej spuścizny naszych przodków
- rozwijanie zainteresowań powiatem, jego kulturą, historią i tradycją
- umacnianie więzi z „małą ojczyzną”
- rozwijanie umiejętności obserwacji, dokumentowania i interpretacji otaczającego nas
świata oraz kształtowania świadomości młodego pokolenia w zakresie dorobku
historycznego naszego powiatu.
§ 3.
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia miejsc, zabytków i wszelkiej spuścizny
materialnej związanej z historią powiatu włoszczowskiego.
2. Zdjęcia powinny być zrobione na terenie powiatu włoszczowskiego.
§ 4.
Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu powiatu włoszczowskiego.
2. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: 10 - 15 lat i 16-21 lat.
3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców
albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
§ 5.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla fotografów – amatorów w przedziale
wiekowym 10 – 21 lat i ma charakter otwarty.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę ze zdjęciem swojego autorstwa.
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane
ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
3. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub korektę
polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Nie
dopuszcza się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji
zdjęcia w wyniku obróbki graficznej.
4. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis, miejsce i rok zrobienia zdjęcia.
5. Fotografie powinny zostać przesłane w 2 wersjach - papierowej oraz elektronicznej na
płycie CD. W formie papierowej zdjęcia powinny mieć wymiar 15x21 cm, cyfrowe
w formacie jpg i wymiarze nie mniejszym niż 3 MB.
6. Zgłoszenie pracy polega na wypełnieniu formularza i przesłanie wraz z opisem oraz
adresem e-mail, nr. telefonu kontaktowego i datą urodzenia uczestnika konkursu.
7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do konkursu zgłoszonej
pracy ze względu na niezgodność z regulaminem, dyskryminujący charakter zdjęcia,
obrazę uczuć religijnych lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.
9. Prace przesłane po przekroczeniu tej daty nie będą uwzględniane przy ocenie
konkursowej.
10. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza,
że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii
oraz o publikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronach internetowych
Organizatora Konkursu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych
i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie
fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń
co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i
internecie oraz telefonach komórkowych.
§ 6.
Terminarz
1. Konkurs trwa od 03.04.2018 roku do 15.05.2018 roku. W tym czasie odbywa się
zgłaszanie prac.
2. Prace należy przesyłać na adres Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
we Włoszczowie, ul Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa w kopercie z dopiskiem
„Konkurs Fotograficzny” lub dostarczyć osobiście - pok. 224, w godzinach pracy
urzędu (730 – 1530).
3. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury konkursu powołane przez organizatora, która
przyzna nagrody w dwóch ww. kategoriach wiekowych.
4. Finał Konkursu: prezentacja prac konkursowych oraz oficjalne ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród odbędzie się podczas Włoszczowskiej Familiady w dniu
27.05.2018 r.

§ 7.
Nagrody
1. Nagrody w konkursie ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe
we Włoszczowie.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
3. Laureaci zostają poinformowani o wygranej w konkursie w przeciągu 7 dni od daty
zakończenia konkursu.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej http://www.powiatwloszczowa.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

