REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Mój powiat w obiektywie”

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU:
1. Powiat Radomski, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na autorskie zdjęcia
pokazujące przyrodnicze i krajobrazowe walory Powiatu Radomskiego.
2. Celami konkursu są:
a) promowanie Powiatu Radomskiego poprzez ukazanie go w sposób ciekawy
i oryginalny.
b) promowanie młodych twórców - fotografików
c) aktywizacja młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w budowaniu
pozytywnego wizerunku powiatu.
II. ZASADY KONKURSU
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie oraz tegoroczni absolwenci szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Radomskiego, którzy zgodnie
z niniejszym regulaminem przedstawią zdjęcia w wersji kolorowej w formacie 13x18
cm oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD bądź DVD) o wymiarach min. 3800 x
2500 pikseli, 300 DPI. Przesłane zdjęcia w wersji papierowej i nośniki nie będą
zwracane. Z chwilą otrzymania przekazanych egzemplarzy, przechodzą one na
własność organizatora wraz z autorskimi prawami majątkowymi.
2. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane zdjęcia z datownikiem.
3. Do zdjęć należy dołączyć oświadczenie o udziale w konkursie, które stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Powiat Radomski stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu, w celu
przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
5. Uwiecznione na zdjęciach miejsca i obiekty powinny kojarzyć się z Powiatem
Radomskim.
6. Zdjęcia powinny pokazywać przyrodnicze i krajobrazowe walory powiatu.
Szczególnie premiowane będą fotografie łączące elementy tradycji i nowoczesności.
7. Zdjęcia muszą stanowić kompozycję własną. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest
równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu konkursu.
8. Zdjęcia muszą być podpisane przez autora imieniem, nazwiskiem, kategorią oraz
posiadać nazwę miejsca, w którym zostało zrobione.
9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia jej praw poprzez publikację zdjęć, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
10. Autorzy wybranych prac zobowiązują się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz
Organizatora majątkowych praw autorskich do zdjęcia wraz z prawem do
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nieograniczonego z nich korzystania w materiałach promocyjnych Powiatu
Radomskiego takich jak: ulotki, broszury, foldery, plakaty, strona internetowa itp.
11. Organizator konkursu po przejęciu majątkowych praw autorskich pracy może ją
również w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym.
III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC
1. Prace konkursowe, z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY „MÓJ POWIAT W
OBIEKTYWIE”, należy przesyłać od 15 września do dnia 15 października 2013 r.
pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom
lub złożyć w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu (pok. 108).
2. W przypadku prac nadesłanych pocztą – decyduje data wpływu do starostwa.
3. Prace, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję
Konkursową i zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zdjęć powstałe
w trakcie przesyłki.
5. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego
i nazwę szkoły, kategorię (uczniowie szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych),
nazwisko opiekuna.
6. Zgłoszenia i oświadczenia osób niepełnoletnich muszą zostać podpisane przez
rodziców lub opiekunów prawnych.
IV. OCENA PRAC
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Radomskiego.
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych
a) pierwsza kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych
b) druga kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
3. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) spełnieniem wymogów określonych regulaminem;
b) oryginalnością;
c) pomysłowością.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody.
a) I miejsce – nagroda o wartości 700 zł
b) II miejsce – nagroda o wartości 500 zł
c) III miejsce – nagroda o wartości 300 zł
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca listopada 2013 r.
2. Informacje o zwycięskich zdjęciach znajdą się na stronie www.radompowiat.pl
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3. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia,
nazwiska i informacji o laureatach konkursu jak również zdjęć konkursowych, a także
umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora
oraz w mediach i Internecie.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje na temat konkursów można uzyskać w Wydziale Promocji
i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego 7 pok.
107,108 bądź pod numerem telefonu 48 365 58 01 wew. 153, 48 381 50 53, a także na
stronie internetowej www.radompowiat.pl
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