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Regulamin Konkursu Filmowo - Fotograficznego 

„Powiat w obiektywie” 

§ 1 

                                                                               Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim (Wydział 

Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych). 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Prezentacja najciekawszych i najpiękniejszych obszarów i obiektów turystycznych w Powiecie 

Gorzowskim. 

2. Promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Gorzowskiego i turystów. 

3. Podniesienie wiedzy na temat atrakcyjności Powiatu Gorzowskiego dla turystów i mieszkańców. 

§ 3 

Zasady konkursu 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, udział w nim mogą wziąć także fotografowie spoza powiatu 

gorzowskiego. Zdjęcia powinny być zrobione na terenie Powiatu Gorzowskiego. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny, uczestnik musi wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia 

uczestnictwa w konkursie, stanowi ona załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Tematyka konkursu dotyczy historii, architektury, przyrody, zwierząt Powiatu Gorzowskiego. 

5. Jeden uczestnik może przesłać : 



2 
 

- nie więcej niż 3 zdjęcia w formacie JPG, rozmiar do 10 MB każde (umożliwiający wydruk  

w formacie A3)  

- 1 film w formie cyfrowej trwający maksymalnie 3 minuty o rozmiarze do 8 GB wgrany  na 

Pendrive (pamięć USB). 

6. Każde zdjęcie i film musi zawierać w opisie: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i datę 

wykonania.   

7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do nadesłanych fotografii i/ lub filmu. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii i/lub zdjęć oraz o publikowanie 

jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu, profilu Facebook Powiatu Gorzowskiego, publikacje  

w biuletynie informacyjnym Powiatu Gorzowskiego „Kierunek, Twój Powiat Gorzowski”  oraz 

innych wydawnictwach promocyjnych Powiatu Gorzowskiego i PTTK Oddział Ziemi Gorzowskiej.  

Ponadto uczestnik wyraża zgodę także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych  

i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii 

każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 

audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz 

rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 

komputerowych i internecie oraz telefonach komórkowych. 

§ 4 

                     Terminy 

1. Zdjęcia należy przesyłać do 15 listopada 2020 r. w formie elektronicznej na adres: 

promocja@powiatgorzowski.pl w tytule podając „Konkurs fotograficzny” - typ pliku: zdjęcia 

obraz JPG, film jw.  Film wgrany na Pendrive przesyłamy do 15 listopada 2020 pocztą tradycyjną 

na adres: Wydział Inwestycji, Rozwoju, Spraw Społecznych, Powiat Gorzowski, ul. Pankiewicza  
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5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Prosimy też w formie 

elektronicznej dołączyć  plik ZGŁOSZENIA uczestnictwa w konkursie. 

2. Ogłoszenie wyników, nagrodzone zdjęcia i film zostaną opublikowane 10 grudnia 2020 r. poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej oraz profilu Facebook Powiatu Gorzowskiego, PTTK  

i patronów medialnych konkursu. 

   § 5 

Ocena prac 

1. Do oceny złożonych prac konkursowych zostanie powołane przez Organizatora jury, które zbierze 

się do 30  listopada 2020 r. oceni i wybierze najlepsze prace. 

2. Ocenie zostaną poddane wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu, a zdjęcia i film 

zrobiony poza terenem Powiatu Gorzowskiego nie podlegają ocenie. 

3. Ocena prac dokonana zostanie przez jury, które weźmie pod uwagę: zgodność z tematem,   

walory artystyczne, techniczną jakość zdjęcia, odpowiedni dobór tytułu. W ramach każdego  

z kryterium jurorzy przyznają od 0 do 10 punktów. Decyzje i ustalenia jury są ostateczne.  

4. Ocena prac odbędzie się w kategoriach: 

I. Zdjęcie - Historia/architektura/przyroda/ zwierzęta 

II. Film - Historia/architektura/przyroda/ zwierzęta 

5. Laureaci prac, zostaną powiadomieni drogą e-mailową w przeciągu 7 dni po rozstrzygnięciu 

konkursu. Wiadomość zostanie przekazana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.  

W przypadku braku danych kontaktowych jury ma prawo odrzucić pracę z konkursu.  

    § 6 

Nagrody 

1. Nagrody w konkursie ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

2. W każdej z kategorii przewidziane są 3 nagrody i tytuł laureata konkursu: 
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I Miejsce – bon o wartości 1.000,00 złotych do zrealizowania w jednym ze sklepów 

elektronicznych.  

II Miejsce – bon o wartości 800,00 złotych do zrealizowania w jednym ze sklepów 

elektronicznych.  

III Miejsce – bon o wartości 600,00 złotych do zrealizowania w jednym ze sklepów 

elektronicznych. 

3. Nagrodzone zdjęcia Laureatów i 6 kolejnych wg. otrzymanej punktacji Konkursu zostaną 

opublikowane w kalendarzu powiatowym na rok 2021.  

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. 

§ 7 

Odpowiedzialność organizatora konkursu 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody  

w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Konkursu. 

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnicy Konkursu mogą się 

skontaktować pod nr tel. 95 7330 531 lub adresem e-mail: iod@powiatgorzowski.pl w celu 

uzyskania informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych.  

mailto:iod@powiatgorzowski.pl
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4. Przystępując do Konkursu  Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i akceptuje fakt, że dla udziału 

w Konkursie przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora jest warunkiem 

koniecznym. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku  

z wydaniem nagród. 

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych.  

6. Każdy Uczestnik Konkursu może w każdym czasie wycofać się z udziału w Konkursie. Złożenie 

oświadczenia w tym zakresie wiąże się z usunięciem danych osobowych Uczestnika. Organizator 

zastrzega sobie prawo zachowania oświadczenia o wycofaniu się z udziału w konkursie w celach 

dowodowych.  

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze. zm.) i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Powiat w obiektywie” 

KARTA ZGŁOSZENIA ZDJĘCIA/FILMU 

Nazwisko i imię Nazwa, miejsce i data wykonania zdjęcia/filmu 

Zdjęcie nr 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie nr 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie nr 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                


