XII Otwarty Konkurs Fotograficzny
„ Powiat Wolsztyński – widzieć więcej”
Regulamin
Przepisy ogólne
1. Organizatorem otwartego konkursu fotograficznego jest Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.
2. Konkurs rozpoczyna się 16.05.2022 r. Na prace czekamy do 16.08.2022 r.
3. Celem konkursu jest promocja regionu poprzez prezentację fotografii związanych z powiatem
wolsztyńskim, w trzech kategoriach: I – Ludzie, II – Wydarzenia, III – Nasz powiat jest piękny,
wykonanych w latach 2021 - 2022.
4. W konkursie może brać udział każdy, kto lubi fotografować – zarówno zawodowcy, jak i amatorzy,
z wyłączeniem członków jury i ich rodzin.
5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
Przepisy dotyczące prac
6. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej www.powiatwolsztyn.pl. Zdjęcia mogą być
zgłaszane wyłącznie elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się pod regulaminem.
Fotografie nadsyłane w inny sposób nie będą oceniane przez jury.
7. Fotografie muszą odpowiadać tematyce konkursu. Nie ma obowiązku przesyłania zdjęć w każdej
z podanych kategorii.
8. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, naruszające prawo do prywatności, zawierających
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
9. Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie TRZY prace.
10. Na konkurs można przysłać fotografie już publikowane, pod warunkiem, że zgłaszający jest ich
autorem i właścicielem.
11. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby
uwiecznione na zdjęciach, w tym uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku. Uczestnik jest zobowiązany móc na żądanie organizatora przedstawić taką zgodę na
piśmie.
12. Warunki techniczne, które muszą spełnić zgłaszane prace:
- format pliku – JPG
- wielkość pliku – max. 3MB
- wymiar zdjęć: dłuższy bok nie mniej niż 2400px, rozdzielczość min. 300dpi

- technika zdjęcia: kolor lub czarno-białe
- nazwa pliku: powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz jednocyfrowy numer pracy (również
w przypadku przesłania tylko jednej pracy) oraz opcjonalnie tytuł zdjęcia, wg wzoru:
imię_nazwisko_nr_tytuł.jpg (bez użycia polskich znaków).
Terminarz i ocena prac
13. Prace można nadsyłać od 16.05.2022 r. do 16.08.2022 r. Fotografie nadesłane po terminie,
nie będą oceniane.
14. Organizator powołuje jury konkursu w składzie:
Joanna Przybyła – kierownik Wydziału Organizacyjnego
Agata Andrys – pracownik Biura Komunikacji Społecznej
Aneta Horowska – pracownik Biura Komunikacji Społecznej
15. Ocena prac przez jury nastąpi do 31.08.2022 r.
16. Decyzja jury jest ostateczna i prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu.
17. W przypadku słabego poziomu konkursu, jury zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości nagród.
W przypadku bardzo wysokiego poziomu konkursu, nagrody mogą być przyznawane ex aequo.
18. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach e-mailem.
19. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatu Wolsztyńskiego
www.powiatwolsztyn.pl.
20. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z otwarciem wystawy najlepszych i wyróżnionych prac, odbędzie
się we wrześniu 2022 r.
Nagrody
21. Organizator konkursu przewiduje następujące nagrody w każdej z trzech w/w kategorii:
I – 500zł
II – 300zł
III – 200zł
Korzystanie z fotografii zgłoszonych do konkursu
22. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania nadesłanych zdjęć (oznaczonych imieniem
i nazwiskiem autora) na stronie www.powiatwolsztyn.pl, w lokalnej prasie oraz w materiałach
promocyjnych i publikacjach.
23. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji prac i ich sprzedaży.
24. Organizator uzyskuje prawo do łączenia fotografii z innymi fotografiami oraz utworami
audio lub wideo, przerabiania i modyfikowania fotografii, w szczególności poprzez obróbkę
cyfrową, zmianę barw, kadrowanie.
25. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, nie są
ograniczone czasowo i terytorialnie. Organizator uzyskuje uprawnienia na podstawie elektronicznych
oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w formularzu zgłoszeniowym do
konkursu.

