Regulamin
Konkursu fotograficznego „Co pozostało z tamtych lat...”
Konkurs organizowany w ramach
VI Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
- Opoczno 2019 I.

Organizator konkursu: Powiat Opoczyński.

II.

Cele konkursu:
Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach znajdujących się na Ziemi Opoczyńskiej.
Umacnianie więzi z miejscem zamieszkania oraz dziedzictwem kulturowym regionu.
Rozwijanie umiejętności obserwacji i pięknego dokumentowania obiektów zabytkowych.
Gromadzenie dokumentacji ukazującej zmiany zachodzące na przestrzeni mijającego czasu.
Wyrabianie wrażliwości estetycznej i doskonalenie umiejętności fotografowania.

1.
2.
3.
4.
5.

III.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografowaniem i zabytkami.
2. Organizacja konkursu przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- kategoria I – do 16 roku życia,
- kategoria II – od 17 roku życia.
3. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę fotograficzną (JPG, min. 1200 x 1600 pikseli),
wykonaną samodzielnie, nienagradzaną w innych konkursach.
4. Fotografia musi zawierać obiekty związane z tematem konkursu, czyli zabytki świadczące
o bogatym dziedzictwie kulturowym, znajdujące się na terenie powiatu opoczyńskiego.
5. Praca nie może być retuszowana ani w żaden sposób zmieniana elektronicznie.
6. Pracę konkursową należy dostarczyć na adres organizatora w formie odbitki o wymiarach
210 mm x 159 mm (A-5) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.
7. Praca konkursowa powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie podpisanej godłem
(pseudonimem), w której oprócz fotografii uczestnicy umieszczają wypełnioną kartę zgłoszenia
oraz w przypadku osób niepełnoletnich dołączają zezwolenie opiekuna prawnego, na udział w
konkursie i rozpowszechnianie zdjęć. Formularz karty zgłoszenia dołączony jest do regulaminu.
8. Każda praca musi posiadać swój oryginalny tytuł.
9. Zdjęcie należy podpisać (na odwrocie, delikatnie) godłem autora, podać tytuł prac i rok w którym
odbywa się konkurs.
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, potwierdzonym
podpisem na karcie zgłoszenia, że:
- posiada prawa autorskie do przekazanej pracy,
- nie narusza praw osób trzecich,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją
konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
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11. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny
uczestnika.
12. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
IV.
Organizacja i terminy:
1. Ogłoszenie konkursu nastąpi poprzez stronę internetową Powiatu Opoczyńskiego oraz pocztą
tradycyjną lub mailową do urzędów gmin, szkół, placówek kultury.
2. Prace konkursowe należy przekazać do 10 kwietnia 2019 r. na adres organizatora:
Starostwo Powiatowe w Opocznie
26-300 Opoczno
ul. Kwiatowa 1 a
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych
z dopiskiem: PRACA NA KONKURS FOTOGRAFICZNY.
3. W przypadku prac przekazywanych pocztą liczy się data stempla pocztowego, natomiast prace
przekazywane osobiście na Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Opocznie muszą być
opatrzone pieczęcią wpływu.
4. Podsumowanie konkursu, prezentacja wybranych prac i wręczenie nagród laureatom nastąpi
podczas VI Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w dn. 8 maja
2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie.
V.
Nagrody
1. Do Konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie prace spełniające wymagania zawarte
w regulaminie, a oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
- wartość artystyczna,
- wartość techniczna,
- wartość dokumentalna,
3. Jury nagrodzi po trzy prace w każdej kategorii wiekowej oraz dodatkowo może wyróżnić po
2 prace.
4. Organizator przewiduje nagrody finansowe:
W kategorii do 16 roku życia
I nagroda – 90,II nagroda – 80,III nagroda – 70,Wyróżnienie – 50,-

W kategorii od 17 roku życia
I nagroda – 120,II nagroda – 100,III nagroda – 90,Wyróżnienie – 70,-

5. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród przez Jury.
6. Poza nagrodą finansową laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy pamiątkowe.
7. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej, ani zaskarżeniu.
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VI.
Postanowienia końcowe:
1. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na warunki regulaminu oraz na nieodpłatne
eksponowanie i publikowanie prac przekazanych na konkurs.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania prac konkursowych na swojej stronie
internetowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu prac na
konkurs.
4. Prace niezgodne z wymogami regulaminu, o złej jakości, niekompletne, podpisane imieniem
i nazwiskiem zamiast godłem lub zawierające błędne dane na karcie zgłoszenia nie wezmą udziału
w konkursie.
5. Koszty związane udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
6. Organizator informuje, że:
‒ przetwarzanie danych osobowych reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ,
‒ zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisuje opiekun prawny nieletniego
uczestnika zgłaszającego swoją pracę,
‒ przetwarzanie danych uczestników konkursu odbywa się w celu realizacji Konkursu
plastycznego „Pamiątki dziedzictwa”,
‒ administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a,
‒ osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie konkursu: Anna Wawrzeńczak,
tel. 44/741 49 55, e-mail: kultura@opocznopowiat.pl ,
ul. Kwiatowa 1 a, segment A, pokój 217.
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Karta zgłoszenia
Konkurs fotograficzny pod hasłem: „Co pozostało z tamtych lat...”
Godło (pseudonim).......................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika.............................................................................................................
Wiek uczestnika.................. Pesel............................................ NIP...............................................
Adres do korespondencji................................................................................................................
Adres mailowy....................................................... Telefon kontaktowy.........................................
Kategoria wiekowa.........................

Tytuł fotografii............................................................................................................................
Oświadczam, że
zgadzam się na warunku regulaminu oraz na rozpowszechnianie zdjęć przekazanych na konkurs.

.....................................................................
Podpis uczestnika konkursu

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika nieletniego ....................................................
...................................................................................................................................................................
Adres..........................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy.............................................................. .

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i zgadzam się na jego warunki,
a także wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika) ..............................................................
...................................... w konkursie oraz na rozpowszechnianie zdjęć przekazanych na konkurs.

..........................................................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego
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