Załącznik
do uchwały nr 1453/2022
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 5 lipca 2022 r.

Regulamin konkursu

Konkurs fotograficzno-artystyczny „FOTOart Kadry z powiatu” jest jednym z działań
o charakterze promocyjno-kulturalnym skierowanym do mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Temat
„Kadry z powiatu” daje uczestnikom konkursu dużą swobodę twórczą. Inspiracją do zdjęć mogą być
m.in.: zabytki, przyroda, czy wydarzenia na terenie powiatu wrzesińskiego, które choć na pozór
wydają się zwyczajne, w „Kadrach z powiatu” mogą stać się niepowtarzalne, jeśli się spojrzy na nie
w wyjątkowy i twórczy sposób.
I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Powiat Wrzesiński z siedzibą w Starostwie Powiatowym
we Wrześni.
2. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa
Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września. Sprawę prowadzi Julia Sosna,
inspektor ww. Wydziału, tel. 61 640 44 98, mail: julia.sosna@wrzesnia.powiat.pl.
3. Nabór prac będzie trwał od 5 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
4. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu wrzesińskiego.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 września 2022 r.

II Cele konkursu
1. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i zabytków powiatu wrzesińskiego.
2. Propagowanie aktywności artystycznej jako formy spędzania wolnego czasu i rozwijanie
lokalnej twórczości artystycznej.
3. Promowanie osób uzdolnionych – stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości
na szerszym forum.
4. Promocja powiatu wrzesińskiego i wydarzeń odbywających się na jego terenie.
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III Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, skierowany do mieszkańców powiatu
wrzesińskiego.
2. Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, dostępny
na stronie internetowej: www.wrzesnia.powiat.pl (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
dla osób pełnoletnich) na adres mailowy: promocja@wrzesnia.powiat.pl o tytule: „Konkurs
FOTOart Kadry z powiatu” oraz dołączyć do niego wykonane prace. Osoby niepełnoletnie
zobowiązane są do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez
rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
4. Uczestnictwo w konkursie warunkowane jest dopełnieniem formalności i złożeniem
oświadczeń zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
5. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
a) może być wykonana dowolną techniką: fotografii, rysunku, malarstwa, grafiki
komputerowej lub warsztatowej,
b) musi być zapisana w formacie JPG, w rozmiarze nieprzekraczającym możliwość
przesłania pracy mailem (dłuższy bok minimum 3000 pix). Obrazy, szkice, rysunki,
grafiki warsztatowe bądź fotografie wykonane techniką analogową muszą zostać
poddane wykonaniu cyfrowej reprodukcji fotograficznej i również zapisane
w formacie JPG,
c) każda praca musi posiadać tytuł oraz powinna być opatrzona opisem, zarówno miejsca
na terenie powiatu wrzesińskiego, które przedstawia, jak i danymi fizycznymi (rodzaj
medium, rozmiar pracy).
6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
7. Przekazana na konkurs praca musi być wykonana samodzielnie, nigdzie wcześniej
niepublikowana, nieprzedstawiana na innych konkursach.
8. Organizator konkursu ma prawo wyłączyć z udziału w konkursie prace, które nie spełniają
warunków Regulaminu lub naruszają przepisy prawa.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac konkursowych i ich dostarczeniem na
konkurs ponoszą uczestnicy.
10. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązani są do dostarczenia oryginalnych prac do siedziby
Organizatora Konkursu (dot. fotografii analogowej, malarstwa, rysunku i grafiki
warsztatowej) w celu wystawienia ich podczas wernisażu w Powiatowej Scenie Kultury
ZAMKOWA w Miłosławiu.
11. Termin składania prac upływa 31.08.2022 roku.
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IV Ocena prac
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, która zapoznaje się z pracami konkursowymi po
upływnie terminu na ich składanie.
2. Komisja Konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych prac a jej pracami
kieruje przewodniczący.
3. Członkowie Komisji Konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za wykonaną pracę.
4. Nagrody

zostaną

przyznane

autorom

prac

najlepiej

oddających

temat

konkursu,

wyróżniających się oryginalnym pomysłem oraz posiadających walory artystyczne.
5. Komisja ma prawo do wytypowania 12 najlepszych prac oraz przyznania dodatkowych
nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
6. Decyzja komisji o wyborze laureatów i przyznaniu nagród jest ostateczna.
7. Nagrodami w konkursie są albumy fotograficzne „Kolekcja Wrzesińska 2010” Andrzeja
Jerzego Lecha lub bony na zakupy w sieci sklepów EMPIK oraz gadżety powiatu
wrzesińskiego.
8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.
9. Organizator powiadomi laureatów konkursu o terminie i sposobie odbioru nagród
po posiedzeniu komisji oceniającej prace z co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. W przypadku podania w formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawidłowych danych
kontaktowych, które uniemożliwiają skontaktowanie się z laureatem, nagroda pozostaje
w dyspozycji Organizatora.

V Uwagi dodatkowe
1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Biuletynie
Informacyjnym Powiatu Wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy”, a także na profilu
społecznościowym Facebook.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do prac
zgłaszanych w konkursie,
b) jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób ewentualnie znajdujących się na
pracach,
c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do
korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac
na następujących polach eksploatacji:
- do celów Konkursu i jego promocji,
- rozpowszechniania prac techniką drukarską i wydania kalendarza na 2023 rok,
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- publicznego wystawienia prac podczas wernisażu w Powiatowej Scenie Kultury
ZAMKOWA w Miłosławiu,
- reprodukowania prac i wprowadzenia utworu do pamięci komputera,
- publikowania prac, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz publicznego
udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu
przez siebie wybranym za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej
Organizatora.
d) udziela Organizatorowi zgody na publikację zdjęć z wręczenia nagród na stronach
internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych Organizatora
w ramach działań promujących konkurs.
3. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
i

przekazywanie

podanych

danych

osobowych,

tylko

w

zakresie

związanym

z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119, s.1).
4. Regulamin

konkursu

dostępny

jest

na

stronie

internetowej

Organizatora:

www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Kultura.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia konkursu oraz
do dokonania zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po jego
opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują uczestników konkursu i organizatora
od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej
Organizatora.

