Powiatowy Konkurs Fotograficzny
„Wakacje seniora w czasie pandemii”
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zachęca wszystkich seniorów z terenu Powiatu
Będzińskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą „Wakacje seniora
w czasie pandemii”. Nadesłane fotografie winny przedstawiać seniorów spędzających swój
wolny czas w okresie letnim (tj. lipiec-sierpień 2020 r.).
Regulamin Konkursu
1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Wakacje seniora
w czasie pandemii”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Starosta Będziński, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 60. roku życia, zamieszkujących teren
Powiatu Będzińskiego.
4. Celem Konkursu jest zachęcenie seniorów do spędzania aktywnie czasu wolnego
w dobie pandemii oraz rozwijania w nich wrażliwości artystycznej.
5. Tematyka zdjęć powinna być powiązana z tytułem Konkursu. Na fotografiach może
być przedstawiona architektura, natura, ludzie, zwierzęta, wydarzenia związane
z wypoczynkiem letnim seniorów.
6. Zdjęcia powinny być wykonane w okresie wakacyjnym 2020 roku.
7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
8. Autor prac udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Starostwo Powiatowe
w Będzinie prac w publikacjach elektronicznych i drukowanych.
9. W sytuacji gdy na fotografii znajdują się osoby, nadesłanie prac oznacza wyrażenie
zgody na publikację wizerunku tych osób w publikacjach elektronicznych
i drukowanych.
10. W przypadku wykorzystania fotografii w publikacji zachowane zostaną prawa
autorskie do ich podpisu imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem miejscowości.
11. Wszystkie nadesłane prace na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
12. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła
zgłoszonego do Konkursu.
Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 wykonanych przez siebie fotografii.
2. Akceptowane będą prace na płycie CD-ROM, DVD, pendrive lub nadesłane pocztą
elektroniczną w pliku JPG z możliwością ich wydrukowania w formacie A4.
Zdjęcia powinny być w rozdzielczości umożliwiającej wydrukowanie ich w dobrej
jakości.
3. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
4. Każde ze zdjęć winno być oznaczone numerem i opisane, co przedstawia.
5. Materiał nadesłany na Konkurs powinien być zabezpieczony przed zniszczeniem.
6. W załączonej do pracy korespondencji należy podać: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy/adres e-mailowy oraz wiek autora.

7. Prace należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, Wydział Polityki
Społecznej ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin z dopiskiem: „Powiatowy Konkurs
Fotograficzny” lub adres e-mailowy: politykaspoleczna@powiat.bedzin.pl w tytule
wpisując „Powiatowy Konkurs Fotograficzny”.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
9. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac, które zwyciężą
w Konkursie, o łącznej puli 1500 zł oraz pamiątkowe dyplomy za udział w Konkursie
dla wszystkich uczestników.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, przyznawania nagród
lub przedłużenia terminu Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych
od Organizatora.
Komisja Konkursowa
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej ,,Komisją”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji, w skład której
wejdą między innymi profesjonalni fotografowie.
3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne, prawnie wiążące dla wszystkich
uczestników Konkursu i nie podlegają weryfikacji.
Terminarz
1. Termin nadsyłania prac mija 15 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data wpływu e-maila).
2. Ocena prac przez Komisję nastąpi do 30 września 2020 r.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do 10 października 2020 r.,
a wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Będzinie: www.powiat.bedzin.pl oraz w gazecie samorządowej: PowiatowaPress.
4. Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu)
odbędzie się w gmachu Starostwa Powiatowego w Będzinie podczas sesji Rady
Powiatu Będzińskiego.

