
 

KONKURS  FOTOGRAFICZNY 

PRZYRODA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO  

Regulamin 

1. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Żurominie. Konkurs jest zamknięty. – patrz 
pkt. 11 
 
2. Do przeprowadzenia konkursu została powołana przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego Komisja 
Konkursowa. 
 

3.Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2013 r. – od tego czasu będą przyjmowane prace fotograficzne na 
konkurs. 
 

4.Prace Fotograficzne będą przyjmowane do 30 września 2013 r., decyduje data stempla 
pocztowego. 
 

5.Prace konkursowe można przesłać listem poleconym w usztywnionej kopercie lub dostarczyć 
osobiście do Organizatora, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin. 
 

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesłanych prac powstałe 
podczas przesyłki.  
 
7. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. 
 
8. Celem konkursu jest:  
- utrwalenie w fotografii piękna powiatu żuromińskiego oraz pokazanie go, jako atrakcyjnego 

przyrodniczo, 
- poznawanie i rozpowszechnianie walorów przyrodniczych terenu powiatu żuromińskiego, 
- kształtowanie postaw proekologicznych 
- rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków powiatu żuromińskiego,  
- pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
 
9. Warunki uczestnictwa w konkursie 
- każdy autor może przesłać do 5 prac w formacie od 13 x 18 cm do 20 x30 cm  i na nośniku  
elektronicznym  wraz z opisem i załączonym odpowiednim oświadczeniem   
 -nadesłane na konkurs fotografie przedstawiające przyrodę (krajobraz, obiekt przyrody nieożywionej 

lub ożywionej, zjawisko atmosferyczne) muszą być wykonane na terenie powiatu żuromińskiego, 
 - dozwolone jest używanie wszelkiego rodzaju filtrów, 
 -dostarczenie pracy na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Piłsudskiego 4, 09-300 

Żuromin   z dopiskiem ,,Konkurs Fotograficzny”. 
 
10. Organizator pozostawia dowolność w interpretacji tematu Konkursu, którym jest przyroda i 
wszystko, co z nią związane. 
 
11. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu żuromińskiego. 
 



12. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane ( z wyłączeniem Internetu) 
nienagrodzone, będące oryginalnymi pracami autora. 
 
13. Każde zdjęcie przesłane na Konkurs musi być na odwrocie oznaczone pseudonimem, czyli 
dowolnym hasłem ( na przykład pojedynczym słowem: zając, biedronka, lis ) które ma zastąpić imię i 
nazwisko oraz nazwa fotografowanego obiektu ( o ile jest możliwa do ustalenia) .  Do zdjęć należy 
załączyć kopertę zawierającą dane osobowe uczestnika konkursu: nazwisko, imię wiek i klasa, adres 
autora, telefon kontaktowy, e- mail, liczba nadesłanych na konkurs zdjęć. Koperta zawierająca dane 
osobowe powinna być oznaczona takim samym pseudonimem jak zdjęcia zgłoszone do konkursu. 
   
14. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 
 
 15. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy przyznawane w 
czterech kategoriach: 
I kategoria: dzieci szkół podstawowych 
II kategoria: młodzież szkół gimnazjalnych  
III kategoria: młodzież szkół ponadgimnazjalnych  
IV kategoria: dorośli  
 
16. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i 
prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U z2006r. nr 90 poz. 631 ze zm. ) oraz do publikacji w 
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.  
 
17. Nadesłanych na konkurs prac Organizator nie zwraca i przechodzą one na własność Organizatora.  
 
18. Organizator do oceny prac powołał Komisję Konkursową, której rozstrzygnięcia będą ostateczne. 
 
19. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w 
danej kategorii. 
 
20. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane. 
 
21. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie podsumowania 
Konkursu i wręczenia nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
 
22. Każdy uczestnik Konkursu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych na Konkurs 
danych osobowych przez Organizatora, w celu wykonanie obowiązków związanych z Konkursem oraz 
do celów marketingowych. Dane będą  chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 , poz.926 ze zm.). Uczestnikom 
Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych jak również do ich późniejszego 
poprawienia. 
 

Janusz Welenc  
Starosta Żuromiński  
 

 
 
 
Bliższych informacji udziela Katarzyna Jędrzejewska, Tel. 023  65 74 700 wew. 59 , 
 e-mail k.jedrzejewska@zuromin-powiat.pl 


