Regulamin Konkursu Fotograficznego „Powiat Łaski wczoraj
i dziś na fotografii”
I.

Organizator
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Powiat Łaski wczoraj i dziś na
fotografii”, zwanego dalej Konkursem jest Powiat Łaski, zwany dalej
Organizatorem.

II.

Cel i tematyka konkursu
1. Celem Konkursu jest zarejestrowanie zmian, jakie zaszły w wyglądzie Powiatu
Łaskiego.
2. Tematem są podobieństwa i różnice urbanistyczne i architektoniczne
Powiatu Łaskiego.
3. Uczestnicy proszeni są, by sięgnęli do domowych archiwów po stare zdjęcia ukazujące
wygląd dawnego Powiatu Łaskiego i zestawili je z fotografiami wykonanymi obecnie,
które ukazują te same miejsca. W ten sposób ukazane zostaną zmiany, jakie zaszły
w wyglądzie zabudowy i zagospodarowania ulic, placów, obiektów.
4. Zdjęcia mogą przedstawiać miejsca uwiecznione na „starych” fotografiach,
wykonanych najpóźniej do 2000 r. połączone z fotografiami aktualnymi,
tzn. zrobionymi nie wcześniej niż po 01.01.2014 r..

III.

Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Łaskiego, ale i osób
zamieszkujących poza nim, amatorów fotografii.
2. Skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia.

IV.

Zasady przeprowadzania i przebieg Konkursu

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Uczestnicy zgłaszają swój udział poprzez przesłanie swoich prac na Konkurs. Praca
powinna stanowić kompozycję składającą się z dwóch zdjęć: archiwalnego
i współczesnego. Całość zestawiona na podłożu formatu najmniej 30x40 cm.
Uczestnicy proszeni są też o dołączenie cyfrowej wersji zdjęć na płycie CD –
rozdzielczość 300dpi (lub umożliwienie Organizatorowi ich zeskanowania).
3. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 komplety zdjęć (3 prace).
4. Wraz ze zdjęciami Uczestnik przesyła następujące informacje:

5.

6.
7.
8.

9.

a) dane personalne Uczestnika (imię, nazwisko i adres, wiek; numer telefonu
i adres e-mail-jeżeli Uczestnik go posiada)
b) tytuł pracy
c) informacje dotyczące czasu i miejsca wykonania zdjęć oraz ewentualnie autora
w przypadku „starego” zdjęcia, jeżeli jest on inny niż Uczestnik Konkursu
d) oświadczenie, że Uczestnik jest właścicielem zdjęcia i autorskich praw
majątkowych do niego (do pobrania ze strony Powiatu Łaskiego)
e) oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika Konkursu przez Organizatorów (do pobrania ze strony
Powiatu Łaskiego)
f) oświadczenie o przekazaniu autorskich praw majątkowych przez Uczestnika
na rzecz Organizatora (do pobrania ze strony Powiatu Łaskiego)
Prace można dostarczyć osobiście do budynku Starostwa Powiatowego w Łasku, ul.
Południowa 1 lub przesłać pocztą na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Łasku
(decyduje data dostarczenia przesyłki) do 24.11.2017 r. Powinny one być umieszczone
wraz z dołączonymi doń informacjami i oświadczeniami w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Powiat Łaski wczoraj i dziś na fotografii.
Prace nagrodzone i wyróżnione przez Jury zostaną zaprezentowane podczas Wystawy
Pokonkursowej „Powiat Łaski wczoraj i dziś na fotografii”.
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na zamieszczenie fotografii na Wystawie Pokonkursowej.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały
ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody
osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na
wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 6 powyżej.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi
z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku
ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
Prace niespełniające wymogów Regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu.
1. Wszystkie prace nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury, powołanego
przez Organizatora.
2. Dokonując oceny prac Jury zwróci uwagę na:
a) czas powstania zdjęcia archiwalnego (fotografie ukazujące najbardziej odległy
moment w historii Powiatu Łaskiego będą punktowane najwyżej)
b) unikatowość miejsca zarejestrowanego na fotografii lub
niekonwencjonalność ujęcia miejsc i obiektów znanych

3.
4.
5.
6.

7.
VI.

c) wyraz artystyczny pracy
Jury wskaże po trzy nagrodzone prace oraz wyróżnienia dla Uczestników.
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu. Nie przysługuje
od nich odwołanie.
O decyzji Jury autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną
poinformowani telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie Wystawy Pokonkursowej
nastąpi po 24.11.2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku,
ul. Południowa 1.
Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatu Łaskiego.
Nagrody

1. Sponsorem Konkursu jest Powiat Łaski oraz przedsiębiorcy z terenu Powiatu
Łaskiego.
2. Nagrodą dla laureatów będzie dyplom, nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
oraz ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej.
3. Nagrody przydzieli Jury Konkursu.
VII.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Łaskiego:
www.lask.com.pl
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator
4. Informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (43) 675 68 47 lub osobiście
w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1 w godzinach
otwarcia placówki.

