
Powiatowy Konkurs Fotograficzny 
„Powiat Krośnieński w obiektywie” 

 

REGULAMIN  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego 
pod nazwą „Powiat Krośnieński w obiektywie”, w ramach dziewiątej 

odsłony akcji Narodowe Czytanie 2020. 
 

2. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Powiat Krośnieński w obiektywie” 

zwanego dalej „Konkursem” jest Starostwo Powiatowe W Krośnie, zwane dalej 
„Organizatorem”. 

 
3. Cele Konkursu: 

 

a) propagowanie i promocja atrakcyjnych miejsc naszego Powiatu, poprzez 

ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny, 
b) pobudzanie wśród mieszkańców Powiatu zainteresowania, historią, kulturą, 

sztuką, przyrodą własnego regionu, 
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości                            

w dziedzinie fotografii, 

d) promowanie Powiatu Krośnieńskiego, promocja twórczej aktywności 
mieszkańców 

e) aktywizacja mieszkańców w budowaniu pozytywnego wizerunku powiatu. 
 

4. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Powiatu 

Krośnieńskiego promujące i prezentujące walory przyrodnicze, 

krajobrazowe lub turystyczne Powiatu. Zdjęcia muszą być zapisane                  

w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 

pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 DPI. 

 

II. Zasady udziału w konkursie 

 

1. Konkurs organizowany jest na szczeblu powiatowym 

2. Konkurs skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.  

W konkursie mogą brać uczniowie oraz tegoroczni absolwenci szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią. W konkursie 

mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego. 

3. Konkurs będzie rozstrzygany w czterech kategoriach wiekowych: 

-  I kategoria - uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych; 

-  II kategoria - uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych; 

-  III kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych; 

-  IV kategoria - dorośli 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie fotografii                             



i przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mailowy Organizatora, 

e-mail: promocja@powiat.krosno.pl z dopiskiem KONKURS 

FOTOGRAFICZNY „Powiat Krośnieński w obiektywie” do dnia 25 

sierpnia 2020 roku. 

6.  Prace, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane przez 

komisję konkursową. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej 

www.powiat.krosno.pl należącej do Organizatora. Komunikaty oraz informacje 

dotyczące konkursu publikowane będą na w.w. stronie internetowej. 

9. Uwiecznione na zdjęciach miejsca i obiekty powinny kojarzyć się                         

z Powiatem Krośnieńskim. 

10. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który 

stanowi Załącznik nr 1. Ponadto każdy z uczestników Konkursu powinien 

dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikacje wizerunku, 

które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

11. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dołączyć do pracy konkursowej 

pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub opiekunów, stanowiącą 

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

12. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Nazwa 

miejsca, w którym zostało wykonane zdjęcie_Imię_Nazwisko_Kategoria 

13. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami 

autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

14. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu 

elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac 

niespełniających wymienionych wyżej wymogów. 

16. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Konkursu jest pracownik Starostwa 

Powiatowego w Krośnie w Biurze Spraw Społecznych i Promocji - Jolanta Przybyła 

- tel. 13 4375779, 607074714  

 

III. Terminy 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 25 sierpnia 2020 roku  
Termin ogłoszenia wyników - 28 sierpnia 2020 roku 

Termin wręczenia nagród - 4 września 2020 roku 
 

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu 
 

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa zwaną dalej „Jury”, wybierze 

najlepsze i najciekawsze prace. 
1. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników Konkursu. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników zostanie opublikowane                   
28 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Organizatora: 

www.powiat.krosno.pl: 
3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody. 

4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 września 2020 r., przed budynkiem 
Starostwa Powiatowego przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie podczas 
dziewiątej odsłony akcji Narodowe Czytanie 2020, o czym uczestnicy 

zostaną poinformowani przez Organizatora. 
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

mailto:promocja@powiat.krosno.pl
http://www.powiat.krosno.pl/
http://www.powiat.krosno.pl/


Starostwa Powiatowego w Krośnie. 
6. Wybrane prace zostaną wyeksponowane podczas rozdania nagród. 

 
V. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 
do nich na rzecz Organizatora wraz z prawem do nieograniczonego z nich 

korzystania w materiałach promocyjnych Powiatu Krośnieńskiego takich jak: 
ulotki, broszury, foldery, plakaty, strona internetowa, dwumiesięcznik „Nasz 
Powiat”, itp. 

2. Nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora. 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody lub wyróżnienia. Poprzez podanie 
danych osobowych Uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają 

zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz podobizny na stronie internetowej 
Organizatora oraz w lokalnych mediach. 

4. Uczestnicy Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, 

udzielają niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą                
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1231 ze zm.) i 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. 
5. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej                     

www. powiat.krosno.pl. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


