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Regulamin konkursu 

„Powiatowa pocztówka z wakacji 3” 
  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łasku. 

2. Patronat nad Konkursem obejmuje Starosta Łaski, Teresa Wesołowska. 

3. Zasady Konkursu są określone w Regulaminie, który obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu tj. 

17.08.2015 r. do dnia jego zakończenia, tj. 20.09.2015 r. 

4. Prace na Konkurs można nadsyłać od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie www.lask.com.pl, czyli 

od dnia 17.08.2015 r. do 06.09.2015 r. do godziny 23:59. Głosowanie będzie trwać od 09.09.2015 r. do 

20.09.2015 r. na oficjalnym profilu Powiatu Łaskiego na portalu społecznościowym facebook. 

5. Konkurs ma zasięg regionalny. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, 

współorganizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

konkursu. 

7. Celem Konkursu jest: 

• promowanie twórczości młodzieży stosujących fotograficzne środki wyrazu; 

• artystyczne ukazanie walorów turystycznych Powiatu Łaskiego i promocja regionu. 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

9. Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów. 

10. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni poprzez głosowanie pod zdjęciami na stronie Powiatu Łaskiego 

na  portalu społecznościowym facebook. 

11. Nagrodami w konkursie będą publikacje o tematyce turystycznej, sprzęt sportowy oraz gadżety 

promocyjne Powiatu Łaskiego. Wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej www.lask.com.pl. 

12. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu i Regulaminu. Wysyłając prace 

na Konkurs, Autor prac tym samym akceptuje poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Powiatowa pocztówka z wakacji” w 

celach wynikających z Regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Ponadto 

przekazuję prawo Organizatorowi Konkursu do nieodpłatnego wykorzystywania moich prac w innych 

publikacjach, mediach i stronach internetowych, mających na celu promocję Powiatu Łaskiego.” 

13. Autorzy nadesłanych prac wysyłając swoje zdjęcia, wyrażają zgodę na ich wielokrotne przetwarzanie i 

wykorzystywanie. Jednocześnie oświadczają, że są jedynymi autorami fotografii oraz , że fotografie te nie 

zawierają : 

• treści naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje; 

• treści naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich; 

• treści dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy; 

• treści obraźliwych i wulgarnych lub o charakterze pornograficznym. 

14. Organizator akcji zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac, które nie  spełniają 

powyższych kryteriów oraz fotografii o złej jakości technicznej. 
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WYMOGI KONKURSOWE 

 

1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. 

2. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność 

organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

3. Fotografie konkursowe należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres promocja2@lask.com.pl 

4. Na Konkurs będą przyjmowane prace spełniające kryteria formalne i merytoryczne: 

• tematyka fotografii dotyczy wakacji oraz walorów turystycznych powiatu łaskiego. 

5. Nagrody będą do odbioru w Starostwie Powiatowym w Łasku w okresie 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników konkursu. Laureaci zostaną poinformowani o możliwości odbioru nagród. 

6. Nieletni uczestnik Konkursu zobowiązany jest wysłać skan oświadczenia prawnego opiekuna, w którym 

zgadza się na wzięcie udziału nieletniego w Konkursie fotograficznym oraz zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych i wykorzystanie przysłanych prac przez organizatora Konkursu lub dostarczyć oryginał 

do Starostwa Powiatowego w Łasku. 

7. Organizator Konkursu decyduje o: 

• dopuszczeniu fotografii do Konkursu; 

• ewentualnym wykorzystaniu zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Łasku w różnorodnych publikacjach 

promocyjnych. 

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w danych osobowych 

opublikowanych na stronie opartych na danych wysłanych przez Autorów prac. 

 

NAGRODY 

 

1.Organizatorzy przewidują następujący nagrody: 

 Miejsce 1 – duża paczka wakacyjna 

 Miejsce 2 – średnia paczka wakacyjna  

 Miejsce 3 – mała paczka wakacyjna  

2. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu. 

 

Biuro Konkursu: 

Starostwo Powiatowe w Łasku 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska  

ul. Południowa 1, 98-100 Łask 

tel. 43 675 68 47 

promocja2@lask.com.pl 
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