
Regulamin powiatowego konkursu fotograficznego 

pn. „Zima w powiecie kieleckim”. 

 

Organizatorem powiatowego konkursu fotograficznego, wpisującego się w działalnośd w 

dziedzinie twórczości artystycznej, jest Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-

211 Kielce. 

Konkurs przeznaczony jest dla fotografii amatorskiej i profesjonalnej. 

Uczestnikami  konkursu  mogą  byd  mieszkaocy  powiatu  kieleckiego,  którzy  ukooczyli  18  rok  

życia  i posiadają pełną zdolnośd do czynności prawnych oraz młodzież i dzieci, które ukooczyły 8 

rok życia za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Zgodę należy dołączyd do zgłoszenia. 

1. Cel i tematyka konkursu: 

• prezentacja i promowanie walorów przyrodniczych, atrakcji turystycznych, zabytków powiatu 

kieleckiego w zimowej aurze, 

• ukazanie piękna i bogactwa powiatu kieleckiego w zimowej scenerii, 

• odkrywanie miejsc przyrodniczych i turystycznych cennych w powiecie kieleckim, 

• propagowanie i rozwijanie zainteresowao przyrodniczych, turystycznych i historycznych wśród 

mieszkaoców powiatu. 

 

2. Konkurs przeprowadzony będzie w jednej kategorii wiekowej. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

• W konkursie mogą wziąd udział wyłącznie prace autorskie nigdzie wcześniej niepublikowane i 

nieprzedstawiane na innych konkursach. 

• W konkursie nie mogą brad udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz ich osoby bliskie. 

• Uczestnik może zgłosid do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia w formacie JPG (do 10 MB) w 

wersji elektronicznej. 

• Każdy plik ze zdjęciem należy podpisad: imieniem i nazwiskiem autora oraz numer zdjęcia 

(1,2,3) 

• Udział w konkursie wezmą osoby, które do dnia 1 marca 2021 r.  nadeślą drogą elektroniczną 

(e-mail) swoje prace wraz z kartą zgłoszeniową na adres: milewicz.p@powiat.kielce.pl z 

dopiskiem: Konkurs fotograficzny – „Zima w powiecie kieleckim”. 

• Do zdjęd należy dołączyd wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia uczestnika oraz w 

przypadku dzieci i młodzieży pisemną zgodę rodziców, (załączniki nr 1 i nr 2). 

• Uczestnictwo w konkursie i przekazanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem zgody na 

wykorzystanie ich w działaniach informacyjnych i reklamowych konkursu i przekazania 

praw autorskich fotografii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na rzecz 
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Organizatora. Wzory powyższych zgód i oświadczeo wraz z klauzulą informacyjną RODO 

stanowią załącznik do Regulaminu. 

• Fotografie, które nie będą zawierały powyższych zgód i oświadczeo, nie będą mogły brad 

udziału w konkursie. 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie uzupełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia, która jest jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków regulaminu.  

 

4. Organizacja konkursu: 

• Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez Komisję Konkursową. 

• Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

• Wyniki  konkursu  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości   na   stronie:  

www.powiat.kielce.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook Starostwa Powiatowego w 

Kielcach do 7 dni licząc od dnia zakooczenia przyjmowania prac konkursowych. 

 

5. Nagrody: 

• Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych. 

• Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas uroczystego 

wręczenia nagród. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaprezentowania również innych, nienagrodzonych 

prac. 

• Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Starostwie 

Powiatowym w Kielcach. O terminie laureaci powiadomieni zostaną drogą pocztową. W 

przypadku utrzymywania się stanu zagrożenia epidemiologicznego, odbiór nagród zostanie 

uzgodniony indywidualnie. 

 

6. Inne postanowienia: 

 Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własnośd organizatora konkursu. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na 

przekazanie organizatorom majątkowych praw autorskich do fotografii i na ich bezpłatne 

wykorzystywanie w celach promocyjnych. Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje 

następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet, materiały 

drukowane (w tym miesięczniku samorządowym „Kalejdoskop Powiatu Kieleckiego”), strona 

powiatu www.powiat.kielce.pl, wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne, 

skierowane  do społeczeostwa.  Upoważnienie  do  korzystania  z fotografii na wszystkich 

wyżej wymienionych polach eksploatacji następuje nieodpłatnie. 

 Ustalenia określone w niniejszym Regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie   

stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na karcie zgłoszenia. 

 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
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 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac z winy 

poczty lub nadawcy. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwośd dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. 

 


