
   
                            Regulamin Konkursu Fotograficznego 

pn.: „Najpiękniejsze zakątki Powiatu Leszczyńskiego” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Lesznie 
z siedzibą: pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno, zwane dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest promocja powiatu leszczyńskiego oraz upowszechnienie fotografii związanych 
z regionem, zachęcenie mieszkańców do poznawania piękna powiatu leszczyńskiego, a także 
umożliwienie twórcom i artystom prezentacji swojego dorobku na forum publicznym.  

3. Tematem  konkursu jest dziedzictwo przyrodnicze i historyczne powiatu leszczyńskiego. 
4. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne związane tematycznie z powiatem leszczyńskim. 
5. Konkurs organizowany jest dwóch kategoriach tematycznych – przyroda i zabytki. 
6. Nadesłanie prac na konkurs fotograficzny oznacza akceptację jego warunków wyrażonych                

w niniejszym regulaminie. 
7. Konkurs ma charakter otwarty.  

 
§ 2 

Warunki udziału 
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół, osoby dorosłe, amatorzy, profesjonaliści.          
Nie ma ograniczeń wiekowych. 

2. Na konkurs można zgłaszać prace fotograficzne związane tylko z powiatem leszczyńskim tj. 
wykonane na terenie gmin: Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, Osieczna, Lipno, Osieczna, 
Krzemieniewo, Rydzyna. 

3. Fotografie muszą odpowiadać tematyce konkursu. 
4. Uczestnicy do oceny przesyłają prace fotograficzne -  maksymalnie 6 -  drogą elektroniczną na 

adres: promocja@powiat-leszczynski.pl z dopiskiem w tytule: „Najpiękniejsze zakątki Powiatu 
Leszczyńskiego – konkurs fotograficzny wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik do 
regulaminu). 

5. Fotografie  powinny być zapisane w pliku JPG, max 7 MB. Minimalna rozdzielczość zdjęcia: 
1200x1600 pikseli.  

§ 3 
Terminarz 

 
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia i  trwać będzie do 31 sierpnia 2018 r. 
2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronach internetowych: www.powiat-leszczynski.pl  

             oraz www.facebook.com/Powiat-Leszczyński 
3. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać w wersji mailowej w pliku spakowanym wraz ze 

skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik do regulaminu), w terminie do dnia     
31 sierpnia 2018 r.  Nazwy plików powinny być opisane zgodnie z formularzem zgłoszeniowym. 
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Dla uczestników będących osobami niepełnoletnimi  zgodę  na udział w konkursie podpisują 
rodzicie/opiekunowie prawni.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych: www.powiat-
leszczynski.pl, www.facebook.com/Powiat-Leszczyński  
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6. Miejsce i termin rozdania nagród zostanie ustalony przez Organizatora, o czym laureaci zostaną 
poinformowani telefonicznie lub mailowo do dnia 15 września 2018 r. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów, o czym poinformuje na stronach 
internetowych: : www.powiat-leszczynski.pl, www.facebook.com/Powiat-Leszczyński 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, w tym członkowie 
komisji konkursowej oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

 
§ 4 

Ocena 
 

1. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę: 

            a) wartość artystyczna pracy (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), 
            b) oryginalność podejścia do tematu. 
      3.  Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
 

§ 5 
Nagrody 

 
1. Organizator konkursu przewiduje trzy nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych zdjęć. 

 
§ 6 

Prawa i obowiązki organizatora 
 

2. Przekazanie prac konkursowych wraz ze zgłoszeniem jest równoznaczne z przyjęciem za wiążące 
postanowień niniejszego Regulaminu, udzieleniem Organizatorowi zgody na wykorzystanie ww. 
prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych we wszystkich formach.  

3. Poprzez nadesłanie zdjęć na konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu do nich wyłączne          
i nieograniczone prawa autorskie. 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. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych przez 
Uczestnika danych osobowych,  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz.UE.L Nr 1, dalej 
jako „RODO”), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., jak również na przekazanie 
Organizatorowi wyłącznych praw  do korzystania ze zdjęć i rozporządzania nimi na wszystkich 
polach eksploatacji. 

5. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Starosta Leszczyński z siedzibą          
w Lesznie (64-100), pl. Kościuszki 4b. 

6. W sprawach związanych z danymi osobowymi uczestnika konkursu proszę kontaktować się               
z Inspektorem Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Lesznie 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na przekazanie 
Organizatorowi majątkowych praw autorskich do fotografii i na ich bezpłatne wykorzystywanie       
w celach promocyjnych, a także we wszystkich publikacjach związanych z konkursem jak również do 
przekazywania ich osobom trzecim. Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje następujące pola 
eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet, materiały drukowane, wystawy, 
konferencje. 

8. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania. 
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9. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,                       
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa 
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 
zgody. Uczestnik konkursu ma prawo do przenoszenia danych. 

10. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania 
Konkursu. Ewentualne zmiany będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od 
momentu umieszczenia aneksów na stronie Organizatora. 

  
 


