REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,,Biebrza i Powiat Moniecki w obiektywie – edycja III”
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym ,,Biebrza
i Powiat Moniecki w obiektywie – edycja III”.
2. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5a,
19 – 100 Mońki.
3. Celem konkursu jest ukazanie Powiatu Monieckiego jego unikatowych walorów
przyrodniczych, atrakcji turystycznych, zabytków, a także dziedzictwa kulturowego wsi.
4. Prace konkursowe winne ukazywać piękno i unikatowość przyrody Powiatu Monieckiego,
atrakcje związane z walorami przyrodniczymi powiatu, miejsca historyczne dotyczące
wydarzeń z przeszłości i miejscowości położonych na terenie Powiatu Monieckiego, a także
tradycyjne prace, zwyczaje i obrzędy charakteryzujące życie na wsi.
5. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania,
z zastrzeżeniem, że w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenia woli składają ich prawni
opiekunowie.
6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Starostwa Powiatowego w Mońkach.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora od 1 do 5 zdjęć
cyfrowych własnego autorstwa wraz z krótkim opisem co dane zdjęcie przedstawia i gdzie
zostało wykonane.
8. Zdjęcia nadesłane do Organizatora w poprzedniej edycji konkursu nie mogą powtórnie brać
udziału w tegorocznej edycji konkursu.
9. Termin dostarczenia zdjęć: 01.08. do 31.08.2014 r.
10. Każdy z autorów może dostarczyć do 5 fotografii wykonanych w przeciągu ostatnich dwóch
lat. Prace w formacie JPG powinny mieć rozdzielczość co najmniej 1600 x 1200 pikseli
(każda fotografia) i plik nie przekraczający 2MB.Nazwa pliku zdjęcia powinna być zapisana
wg następującego wzoru: Imię i nazwisko_1.jpg (np. JanKowalski_1.jpg). Zdjęcia nie
powinny być poddane modyfikacjom w programach graficznych typu: photo shop i innych.
11. Zdjęcia należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:
a) pocztą elektroniczną na adres: promocjapowiatu@monki.pl;
b) przesyłką pocztową lub osobiście na nośniku cyfrowym na adres: Starostwo Powiatowe
w Mońkach, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki.
12. Każdy uczestnik razem z fotografiami własnego autorstwa załącza wypełniony formularz
zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do regulaminu), który podpisany należy dostarczyć do

Organizatora. Przystępując do konkursu uczestnik jednocześnie oświadcza, iż jest autorem i
właścicielem zgłaszanych zdjęć.
13. Dostarczone prace nie będą zwracane. Fotografie zgłoszone do konkursu pozostaną w
zbiorach Starostwa Powiatowego w Mońkach i stanowić będą element promujący Powiat
Moniecki, który może być wykorzystywany przez Starostwo Powiatowe w Mońkach do
celów marketingowych.
14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów promocyjnych Powiatu
Monieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U.
nr 133, poz. 883).
16. Wszystkie fotografie zgłoszone do konkursu i spełniające wymogi określone w niniejszym
regulaminie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.
17. Fotografie biorące udział w konkursie oceniane będą według następujących kryteriów:
a) zgodność fotografii z celem konkursu oraz unikatowość eksponowanych walorów
historycznych, kulturowych, przyrodniczych, turystycznych;
b) jakością techniczną i poziomem estetycznym fotografii;
c) ogólnym wrażeniem.
18. Komisja Konkursowa przyzna nagrody laureatom konkursu tj. za I, II i III miejsce.
19. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
20. Wyniki konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas ,,XX Święta Ziemniaka w Mońkach –
Jarmark Kresowy” w dniu 07.09.2014 r.
21. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne będą na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl oraz w siedzibie Organizatora.
22. Wszelkie prawa związane z konkursem należą do Organizatora i podlegają prawnej
ochronie.
23. Informacji o konkursie udziela Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa
Powiatowego w Mońkach tel. 85 727 88 08, e-mail:promocjapowiatu@monki.pl.
24. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie
realizacji konkursu.
25. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2014 r. do dnia 31.08.2014 r.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko……………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Nr telefonu……………………… E-mail………………………………...............
Data urodzenia …………………………………………………………………....
1*Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego
,,Biebrza i Powiat Moniecki w obiektywie – edycja III” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926
z późn.zm.). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie
autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr
80, poz. 904 z późn. zmianami)."
2. Potwierdzam swoje prawa autorskie zdjęć zgłoszonych do konkursu fotograficznego
,,Biebrza i Powiat Moniecki w obiektywie – edycja III” organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Mońkach.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Mońkach do celów
promocyjnych, w tym umieszczania ich na stronie internetowej starostwa www.monki.pl oraz w
wydawanych publikacjach.
..…………………………………………………….
(data i podpis)
4* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………
(imię i nazwisko)
w konkursie fotograficznym ,,Biebrza i Powiat Moniecki w obiektywie – edycja III”. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z
2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."
..…………………………………………………….
(data i podpis)
* oświadczenie nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie
** oświadczenie nr 4 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział
w konkursie

