
                        

                        
 

 

  
 

 
 

Załącznik nr 1 do  

Zarządzenia Starosty Świdwińskiego  

nr WO. 120.29.2018.PP z dnia 07.06.2018 r.. 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 „Świdwińskie Skarby Przyrody” 

 

I. Organizator i przedmiot konkursu  

1. Powiat Świdwiński zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs fotograficzny pn. 

„Świdwińskie Skarby Przyrody”,  zwany dalej Konkursem.  

2. Konkurs jest współfinansowany w ramach projektu „Edukacja w zakresie 

efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych zgodnie z zasadą równoważnego 

rozwoju na terenie Powiatu Świdwińskiego” realizowanego w ramach 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa IV NATURALNE OTOCZENIE 

CZŁOWIEKA, Działanie 4.5: Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec 

przyrody przez edukację. 

3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii o tematyce  przyrodniczej z 

terenu Powiatu Świdwińskiego.  

4. Przedstawiona praca powinna dotyczyć miejsca atrakcyjnego przyrodniczo, 

jednakże nie może to być np. pomnik przyrody, ścieżka lub inny funkcjonujący 

pod nazwą własną publiczny obiekt. 

5. Przesłane prace wykorzystywane będą do celów edukacyjnych, promocyjnych, 

popularyzatorskich lub/i  reklamowych.  

6. Celem Konkursu jest uzyskanie prac fotograficznych o tematyce przyrodniczej, które 

będą charakteryzowały się pomysłowością, oryginalnością i czytelnością, powinny 

kojarzyć się z promocją ochrony środowiska oraz celem Konkursu.  

 

II. Uczestnicy konkursu  

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świdwińskiego i realizowany będzie dla 3 

kategorii wiekowych: 

a) uczniowie szkół podstawowych klasy od I-IV 

b) uczniowie szkół podstawowych od klasy V i uczniowie szkoły gimnazjalnej 

c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Przynależność do kategorii wiekowej liczona w roku szkolnym 2017/2018 

2. Uczestnik konkursu jest zobowiązany wykonać fotografię zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony przyrody. 

3. Prace konkursowe mogą być realizowane jedynie indywidualnie.  

4. W konkursie nie mogą brać udziału  najbliżsi  członkowie rodzin członków Komisji 

Konkursowej. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.  



                        

                        
 

 

  
 

 
 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny  

 

III. Wymagania Konkursu  

1. Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać:  

a. Pracę fotograficzną wydrukowaną w formacie A4 w układzie poziomym.  Praca nie 

może być podpisana imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron. Powinna zawierać 

jedynie kod autora (tj. unikalny ciąg co najmniej 6 znaków liczb i liter) umieszczonych 

na odwrocie pracy przy czym kod autora musi rozpoczynać się cyfrą: 

- 1 - dla ucznia szkoły podstawowej klasy od I-IV 

- 2 - dla ucznia szkoły podstawowej od klasy V i ucznia szkoły gimnazjalnej 

- 3 - dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 

b. Płytę CD z zapisem wykonanej  fotografii w formacie jpg o wielkości min. 1,5 Mb.  

c. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu, na którym własnym podpisem (bądź podpisem przedstawiciela 

ustawowego / opiekuna prawnego  uczestnika konkursu) wyraża się zgodę na podanie 

danych osobowych uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy umieścić w mniejszej niż format A4 

kopercie, zakleić i opatrzyć jedynie kodem autora (tj. unikalny ciąg co najmniej 6 

znaków liczb i liter) oraz umieścić wraz z pracą wydrukowaną i płytą CD w kopercie 

formatu A4 lub większej i zakleić. 

2. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 1 pracę.  

3. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik lub jego przedstawiciel 

ustawowy/opiekun prawny wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz 

wizerunku na stronie internetowej Organizatora  i w innych mediach, gdzie prace lub 

wyniki konkursu będą prezentowane. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe 

będą wykorzystane jedynie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz działań 

promocyjnych.   

4. Prace nadesłane bez podpisanego zgłoszenia (zał. nr 1 do niniejszego regulaminu) nie 

będą oceniane.  

5. Przekazanie pracy konkursowej i podpisanie załącznika jest równoznaczne z tym, iż 

praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych 

i osobistych praw autorskich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, 

gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez uczestnika pracy 

konkursowej.  

 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych  

1. Prace konkursowe, z dopiskiem „Świdwińskie Skarby Przyrody” wraz z płytą CD i 

zaklejoną kopertą formularza zgłoszeniowego (opatrzoną  kodem autora) należy 

dostarczyć w zaklejonych kopertach opatrzonych również kodem autora na adres: 

Starostwo Powiatowe w Świdwinie,  pok. 32, ul. Mieszka I-go 16, 78-320 Świdwin  



                        

                        
 

 

  
 

 
 

2. Prace konkursowe należy przesłać Organizatorowi w terminie do 15.08.2018r do 

godziny 15:00 (decyduje termin dostarczenia pracy do siedziby Organizatora).  

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac.  

 

V. Ocena prac  

1. Prace konkursowe oceniane będą w zakresie:  

a. spójności z tematem konkursu – 0-3 punkty,  

b. oryginalności i pomysłowości – 0-3 punkty, 

c. walorów artystycznych  – 0-3 punkty 

d. trudności wykonania – 0-3 punkty 

 

2. Punkty przyznawane w systemie co 0,5 punktu. Maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania – 12. 

3. Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, powołana przez Starostę 

Świdwińskiego.  

4. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej prawo odwołania.  

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty zgodnie z zasadą anonimowości. Członkom komisji 

zostaną zaprezentowane zakodowane prace.  

6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli  

w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac 

w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.  

 

VI. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody  

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31.08.2018r. 

2. Informacja o zwycięskich pracach konkursowych znajdzie się na stronie 

internetowej  www.powiatswidwinski.pl 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o wyniku 

konkursu. Podatek od nagród zapłaci Organizator. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, 

wizerunku i informacji o laureacie konkursu, a także prac konkursowych oraz 

umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz 

w mediach i Internecie.  

5. Za najlepsze prace, które wybierze Komisja Konkursowa, przyznane zostaną 

następujące nagrody w kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie szkół podstawowych klasy od I-IV 

I nagroda – Aparat fotograficzny KODAK AZ365 i zestaw gadżetów 

II nagroda – Aparat fotograficzny KODAK AZ401 i zestaw gadżetów 

III nagroda – Aparat fotograficzny KODAK AZ421 i zestaw gadżetów 

 

http://www.powiatswidwinski.pl/


                        

                        
 

 

  
 

 
 

b) uczniowie szkół podstawowych od klasy V i uczniowie szkoły 

gimnazjalnej 

I nagroda – Aparat fotograficzny KODAK AZ365 i zestaw gadżetów 

II nagroda – Aparat fotograficzny KODAK AZ401 i zestaw gadżetów 

III nagroda – Aparat fotograficzny KODAK AZ421 i zestaw gadżetów 

c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

I nagroda – Aparat fotograficzny KODAK AZ365 i zestaw gadżetów 

II nagroda – Aparat fotograficzny KODAK AZ401 i zestaw gadżetów 

III nagroda – Aparat fotograficzny KODAK AZ421 i zestaw gadżetów 

6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia zasad konkursu po 

wręczeniu nagrody uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej 

nagrody.  

7. Nagrody zostaną wręczone podczas Pikniku poświęconego tematyce energii 

odnawialnej najpóźniej w terminie do 30.09.2018 r.  

8. Nagroda musi zostać odebrana osobiście a w przypadku osób niepełnoletnich lub 

ubezwłasnowolnionych, odbioru nagrody musi dokonać Laureat Konkursu wraz z 

przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym.  

9. Przed wręczeniem nagrody Organizator ma prawo żądać od Laureata lub 

przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Laureata okazania dokumentu 

tożsamości.  

10. O terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.  

11. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie przybędzie z przyczyn losowych na 

podsumowanie Konkursu, o czym powiadomi Organizatora z wyprzedzeniem, 

będzie miał możliwość odebrania przyznanej nagrody w siedzibie Organizatora 

terminie do 7 dni kalendarzowych od uroczystości wręczenia nagród po uzgodnieniu 

z Organizatorem dokładnej daty.  

12. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w ust 11 Laureat 

Konkursu traci prawo do przyznanej nagrody.  

13. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej 

warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania 

nagrody.  

 

VII. Prawa autorskie  

1. Zwycięskie prace konkursowe staną się własnością Organizatora.  

2. Uczestnik konkursu zobowiązuje się przenieść na Organizatora całość praw autorskich 

do pracy konkursowej bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich 

polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia pracy konkursowej Organizatorowi  , a 

w szczególności: 

 w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia prac - wytwarzanie dowolną 

techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową,  



                        

                        
 

 

  
 

 
 

 w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami prac - wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy dzieła, 

wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. 

CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na 

podstawie prac lub z ich wykorzystaniem, 

 wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów prac do 

pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie 

dostępnych 

w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci, 

 przekazywania lub przesyłania prac pomiędzy komputerami, 

serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy 

wszelkiego rodzaju środków i technik, 

 publiczne udostępnianie prac, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, 

w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy  

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym  

także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze  

świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w 

tym celu usług interaktywnych. 

3. Uczestnik konkursu upoważnia również Organizatora do rozporządzania oraz 

korzystania z prac, w zakresie wskazanym w ust 2. Wskazane upoważnienie może być 

przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 

4. Przejście praw autorskich do prac nastąpi z momentem przekazania Organizatorowi prac 

w ramach Konkursu, zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiej 

pracy konkursowej z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego 

wykorzystania.  

 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

do nie wyłaniania zwycięzcy.  

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z 

udziału w konkursie.  

5. Interpretacja zasad Regulaminu Konkursu należy wyłączenie do Organizatora, który 

zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień. 

6. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy ws. udziału w 

konkursie. Warunki umowy zostały określone w niniejszym regulaminie. 



                        

                        
 

 

  
 

 
 

7.  Państwa dane osobowe ( w zakresie: imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania 

laureatów konkursu) i wizerunek jako uczestników konkursu będą przekazane do 

rozpowszechnienia na stronach internetowych: powiatu świdwińskiego, miast i gmin 

powiatu świdwińskiego, przedszkoli oraz szkół z terenu powiatu świdwińskiego oraz 

będą rozpowszechniane w miesięczniku „Panorama” wydawanym   przez Starostwo 

Powiatowe w Świdwinie oraz w „Głosie Koszalińskim” w formie papierowej i 

elektronicznej. 

8. Powiat Świdwiński-Starostwo Powiatowe w Świdwinie spełnia obowiązek 

informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm. poprzez publikację na stronie 

internetowej www.powiatswidwinski.pl. 

9. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie 

internetowej Organizatora:  www.powiatswidwinski.pl 

10. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu.  

11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu. 

12.                         12. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.  
 

http://www.powiatswidwinski.pl/
http://www.powiatswidwinski.pl/

