
Załącznik  

do uchwały Nr 270/16 

Zarządu Powiatu w Lubartowie 

z dnia 3 marca 2016 r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Powiat Lubartowski w obiektywie – II edycja” 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Lubartowski. 

2. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii pokazujących niepowtarzalne piękno 

powiatu lubartowskiego oraz oddających jego klimat, nastrój i rekreacyjny charakter. 

Wykonane zdjęcia mają wywoływać pozytywne skojarzenia z regionem, stanowić jego 

wizytówkę, zachęcić turystów do przyjazdu i wypoczynku. 

3. Celami konkursu są:  

1) rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków powiatu lubartowskiego; 

2) rozwijanie wrażliwości artystycznej; 

3) aktywizacja i promocja miłośników fotografii. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.powiatlubartowski.pl. 

§ 2. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych - mieszkańców powiatu lubartowskiego, 

którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych w dalszej części 

Regulaminu Uczestnikami konkursu. 

2. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem dołączenia oświadczenia 

opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział w konkursie. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Lubartowie  

i członkowie jury oraz członkowie ich rodzin. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się z opłatami. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” oraz 

oświadczeń – stanowiących załącznik do regulaminu. Karta zgłoszenia oraz oświadczenia 

powinny być złożone w jednej kopercie wraz ze zdjęciami. Prace dostarczone bez 

wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia i/lub bez oświadczeń nie będą oceniane. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie 

zgłoszenia. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i 

adresu zamieszkania) może być przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu 

nagrody w przypadku wygranej. 

7. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. 

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatorów oraz zgodę na podanie danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik Konkursu 
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wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie 

internetowej Organizatora, wystawie pokonkursowej i w mediach oraz innych miejscach, 

w których prace będą prezentowane. 

9. Uczestnik Konkursu, wysyłając prace oświadcza, że osoby znajdujące się na fotografii 

wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, na różnych polach eksploatacji.  

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby popularyzacji 

konkursu fotograficznego oraz promocji walorów historycznych i przyrodniczych 

Powiatu Lubartowskiego. 

11. Przeniesienie praw autorskich na Organizatora następuje nieodpłatnie na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.  

12. Za wszystkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich 

osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu.  

 

§ 3. 

PRACE KONKURSOWE 

 

1. Każdy Uczestnik Konkursu nadsyła 6 pojedynczych fotografii, wykonanych w dowolnej 

technice (kolorowa, czarno-biała, sepia). 

2. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, 

wykonanymi nie wcześniej niż w roku 2014, nie nagradzanymi wcześniej w innych 

konkursach i nigdzie wcześniej nie publikowanymi. 

3. Organizator zabrania stosowania fotomontażu zmieniającego oryginalną kompozycję. 

4. Organizator nie dopuszcza zgłoszenia zawierającego zdjęcia wykonane przez więcej niż 

jednego autora. 

5. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF  

w rozdzielczości minimum 6 Mpix, tj. 3000 pixeli x 2000 pixeli zapisane na nośniku 

elektronicznym (płyta CD lub DVD) oraz w formie odbitek kolorowych, czarno-białych 

lub sepii na papierze fotograficznym o wymiarach około 25x17 cm w rozdzielczości 300 

dpi. 

6. Każda praca musi być na odwrocie opatrzona numerem zdjęcia: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6, jego 

tytułem oraz miejscem i datą wykonania zdjęcia oraz podpisem autora. Na pracach nie 

należy umieszczać żadnych innych danych.  

7. Płyta z fotografiami powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. 

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

jak również z niego wyłączonych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii, które 

nie spełniają warunków określonych w niniejszym regulaminie lub o niskiej jakości 



technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają 

niniejszy Regulamin.  

10. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej lub nie 

przyznania żadnych wyróżnień w związku z niezadowalającym poziomem prac. 

11. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w 

wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brały udziału w Konkursie. 

12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Organizatora. 

13. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

14. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami pisemnie.  

15. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się tylko z wybranymi 

uczestnikami konkursu. 

 

§ 4. 

TERMIN I WARUNKI DORĘCZENIA FOTOGRAFII  

 

1. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami Uczestnika konkursu należy 

doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora:  

Starostwo Powiatowe w Lubartowie 

ul. Słowackiego 8  

21-100 Lubartów  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”. 

2. Termin doręczenia prac mija dnia 31 października 2016 roku. O spełnieniu dotrzymania 

terminu decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie wpływu w Sekretariacie 

Starostwa Powiatowego w Lubartowie. 

3. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Nie podlegają 

także zwrotowi. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie źle 

zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac nadesłanych drogą pocztową. 

 

§ 5. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są 

ostateczne.  

2. Za zajęcie I, II i III miejsca Organizator przyznaje nagrody pieniężne w następującej 

wysokości: 

a) za I miejsce – 1 500,00 zł brutto, 

b) za II miejsce – 1 200,00 zł brutto, 

c) za III miejsce – 1 000,00 zł brutto. 

3. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają zestawy upominkowe. 

4. Od nagrody zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z ustawą z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 361 

z późn. zm.). 

5. Wręczenie nagród, nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej. 

Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora: www.powiatlubartowski.pl. Autorzy nagrodzonych prac  

o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną poinformowani pisemnie.  
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§ 6. 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku: 

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa; 

2) jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełniają warunków Regulaminu; 

3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych. 

 

§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. 

2. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu ogłaszane będą na stronie internetowej 

www.powiatlubartowski.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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