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Regulamin Konkursu Fotograficznego
I. Przepisy Ogólne
1.1 Organizatorem konkursu jest Powiat Trzebnicki
1.2 Tematem przewodnim jest Kraina Wzgórz Trzebnickich.
1.3 Celem Konkursu jest:
zachęcanie turystów do odwiedzenia Powiatu Trzebnickiego,
odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych.
1.4 Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia.
1.5 Konkurs trwa od 26.03.2012r. do 30.04.2012r.
II. Przepisy dotyczące prac
2.1 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii, fotografie mają przedstawiać przyrodę, krajobrazy,
turystykę aktywną - Krainy Wzgórz Trzebnickich.
2.2 Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa.
2.3 Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z
różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii. Nie dopuszcza się również sztucznego
zwiększania rozdzielczości fotografii.
2.4. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, zapisane w postaci elektronicznej na płycie CD o
minimalnej rozdzielczości 2300×1530 pikseli.
2.5 Nadesłane lub dostarczone osobiście prace, aby mogły brać udział w konkursie powinny być opatrzone:
imieniem i nazwiskiem, wiek,
danymi kontaktowymi (nr telefonu i adres e-mail),
w przypadku osób niepełnoletnich zgodą rodziców lub opiekunów oraz nazwą i adresem szkoły,
miejscem wykonania zdjęcia (nazwa lub opis umiejscowienia).
III. Zgłoszenie udziału w konkursie
3.1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiste dostarczenie
fotografii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2012 r. na adres:
Powiat Trzebnicki, ul. Ks. Dz. W Bochenka 6, 55-100 Trzebnica, d.lasica@powiat.trzebnica.pl z dopiskiem „Konkurs
Fotograficzny” w temacie.
3.2 Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich
danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Administratorem danych
osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu tej samej ustawy – Organizator.
Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi autorskich praw majątkowych na
ich bezterminowe wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych (video, wydruki oraz Internet), jak
również z udzieleniem Organizatorowi prawa na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac bez
konieczności zapłaty wynagrodzenia.
Strona 1 / 2

ul. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
tel. 71 387 95 01, fax. 71 312 01 11
e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
www.powiat.trzebnica.pl

3.3. W przypadku uczestników niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do jego
reprezentowania.
3.4. Zgłoszenie konkursowe osób pełnoletnich może zawierać dane tylko jednej osoby, zaś osób niepełnoletnich
dodatkowo dane osoby reprezentującej takiego Uczestnika.
3.5. Uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego Zgłoszenia konkursowego.
3.6. Prace fotograficzne niespełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane lub dostarczone po terminie nie
będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
IV. Rozstrzygnięcie konkursu
4.1 Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.
4.2 Oficjalne wyniki konkursu będą ogłoszone w terminie 14 dni od daty zamknięcia konkursu na stronie internetowej
Organizatora www.powiat.trzebnica.pl
4.3 Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133/97,
poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym
celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883, z późn.zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz
konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
4.4 Autorzy prac winni stosować się do zasad etyki fotografa przyrody.
4.5 Nagrodą w konkursie jest publikacja zdjęć w albumie Powiatu Trzebnickiego.
4.6 W przypadku publikacji wydawanych przez Powiat Trzebnicki autorowi przysługuje pięć bezpłatnych
egzemplarzy autorskich. Zdjęcia w Albumie będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęć.
4.7 Kontakt do osób odpowiedzialnych:
Dominika Łasica
tel. 71 387 95 05 lub 607 275 334
mail d.lasica@powiat.trzebnica.pl
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