Załącznik nr 1do Uchwały Nr 155/2014
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 29 stycznia 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
o nagrodę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
pod hasłem: „Uśmiechy południowego Bałtyku”

§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Zachodniopomorskie – Kancelaria Sejmiku Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie 70-383,
ul. Mickiewicza 41.
2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Sekretariat Konkursu, który mieści się
w Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą
w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, III p. pok. 309.
3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs fotograficzny
o nagrodę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem
„Uśmiechy południowego Bałtyku”, zwany dalej Konkursem.
§2
Temat Konkursu
1. Tematem Konkursu jest wykonanie zdjęcia, które powinno przedstawiać przede wszystkim
mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz uwzględniać tożsamość regionalną, obrazując
jednocześnie położenie nad Bałtykiem, a także krajobrazy, wydarzenia, miejsca, które kojarzą się
z hasłem Konkursu „Uśmiechy południowego Bałtyku”.
2. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia, które zostały wykonane na terenie
Województwa Zachodniopomorskiego.
§3
Cel Konkursu
Celem konkursu jest promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas wystawy
zorganizowanej w ramach XII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, które odbędzie się w dniach
19-22 maja 2014 r. w Kaliningradzie. Na wystawie przedstawione zostaną zdjęcia nadesłane przez
wszystkie regiony partnerskie Forum, tj.: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,
Meklemburgię-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn, Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg
oraz Obwód Kaliningradzki. Wystawa będzie również prezentowana w stolicach wyżej wymienionych
regionów.
§4
Uczestnicy Konkursu
1.
2.
3.
4.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i prawnych.
Osoba poniżej 13 roku życia jest reprezentowana przez opiekuna prawnego.
Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
Z udziału w Konkursie wyłącza się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego oraz członków ich rodzin.
5. Za członków rodziny pracownika uważa się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków
zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z pracownikiem
w faktycznym pożyciu.
6. Z udziału w Konkursie wyłącza się również osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo
fotografią oraz freelancerów.

§5
Zasady konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 3 (trzech) zdjęć, wraz
z wypełnionym i podpisanym Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Zdjęcia oraz Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, należy nadsyłać w terminie
od dnia 5 lutego do 15 kwietnia 2014 roku poprzez stronę internetową www.sejmik.wzp.pl.
4. Organizator nie przyjmuje prac nadesłanych tradycyjną drogą pocztową (w formie papierowej
lub na płytach CD/DVD).
5. Nadesłane zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność
Uczestnika.
6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio nagrodzone
bądź wyróżnione w żadnym innym konkursie.
7. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny zostać przesłane w formacie plików JPEG, przy czym
wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB; minimalna rozdzielczość zdjęcia: ok. 1200x1900 pix
przy 75 DPI, optymalna rozdzielczość zdjęcia: 200 DPI
8. Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza,
że zabrania się dokonywania własnej obróbki dokonanego zdjęcia, np. poprzez usuwanie

zobrazu lub dodawanie do obrazu zbędnych lub dodatkowych zdaniem Autora elementów.
9. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać poprzez
wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane oraz daty, kiedy zostało zrobione.
10. Opisu, o którym mowa w ust. 9, dokonuje się w przeznaczonym do tego miejscu na stronie
internetowej Organizatora wskazanej w ust. 3.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości
technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku, na awersie których
będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty).
12. Uczestnik, poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Konkursu, potwierdza, że jego
zdjęcie/zdjęcia są jego własnością, nie narusza/naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich,
atakże, iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęć w pełnym zakresie. Uczestnik potwierdza

13.

14.

15.

16.
17.

również, iż zdjęcia te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich
oraz że osoba przekazująca fotografie ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na
fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako osoba
wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu
roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną
z tego tytułu.
W przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia nadesłanego zdjęcia Uczestnik przenosi
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęć w zakresie rozporządzania nimi
i korzystania z nich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych
zgodnych z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z zm.).
Administratorem
danych
osobowych
jest
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego.
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także
prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie
oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Konkursu.

§6
Komisja Konkursowa
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa, zwana dalej
Komisją.
2. Komisję powołuje się w składzie:
1) Jerzy Kotlęga, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego –
Przewodniczący Komisji,
2) Adam Wyszomirski – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy
Międzynarodowej – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Damian Greś, Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji – Członek Komisji,
4) Beata Tokarzewska, Z-ca Dyrektora Kancelarii Sejmiku – Członek Komisji,
5) Monika Goździewska, Główny specjalista w Kancelarii Sejmiku – Członek Komisji, Sekretarz
6) Robert Stachnik, Kurier Szczeciński – Członek Komisji,
7) Andrzej Szkocki, Głos Szczeciński – Członek Komisji,
8) Cezary Aszkiełowicz, Gazeta Wyborcza – Członek Komisji.
3. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie nagród.
4. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji.
5. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Tryb działania Komisji określa Regulamin Prac Komisji Konkursowej stanowiący Załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.
§7
Nagrody
1. Za określone miejsca przysługują następujące nagrody:
1) I miejsce – tablet
2) II miejsce – dysk zewnętrzny
3) III miejsce – dysk zewnętrzny
4) wyróżnienie – dyplom (max. 17 wyróżnień)
2. Lista nagrodzonych autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronie internetowej wskazanej w §
5 ust. 3.
3. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione (e-mailem lub telefonicznie)
o wynikach Konkursu.
4. Nagrody rzeczowe, o których mowa w § 7 ust.1 Regulaminu, zostaną zwiększone o nagrody
pieniężne w kwocie uzależnionej od wartości nagrody rzeczowej. Kwoty te nie będą wypłacane
zwycięzcy, lecz zostaną pobrane, jako zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody
rzeczowej, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 ze zm.).
5. Odbiór nagrody, o której mowa w § 7 ust. 1, dla Uczestnika poniżej 13 roku życia dokonuje
opiekun prawny.
§8
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez
podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej,
wskazanej w § 5 ust. 3.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Uśmiechy południowego Bałtyku”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES
DO KORESPONDENCJI

TELEFON

E-MAIL

1. Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu „Uśmiechy południowego Bałtyku”.
2. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są wynikiem mojej osobistej, samodzielnej
twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mi prawa
autorskie do zdjęć w pełnym wymiarze, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.
3. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw autorskich zobowiązuję się wstąpić w miejsce Organizatora do wszczętego
postępowania lub zrekompensować mu – wedle jego wyboru – koszty z nim związane, zwalniając
go tym samym od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych do celów niezbędnych
do realizacji konkursu. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
5. W przypadku otrzymania nagrody bądź wyróżnienia przenoszę na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do zdjęć w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 ze zm.)

………………………………………………

………………………………………………

Miejscowość i data

Podpis Uczestnika lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
„Uśmiechy południowego Bałtyku”

REGULAMIN PRAC
KOMISJI KONKURSOWEJ

§1
Niniejszy Regulamin określa tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją,
powołanej celem rozstrzygnięcia Konkursu fotograficznego o nagrodę Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem: „Uśmiechy południowego Bałtyku”, zwanego dalej
Konkursem.

§2
W skład Komisji nie mogą być powołane osoby, których stosunek prawny lub faktyczny budzi
wątpliwości, co do bezstronności wobec osób przystępujących do Konkursu.

§3
1. Do zadań Komisji należy kwalifikacja nadesłanych fotografii, ich ocena oraz przyznanie nagród.
2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji.
3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§4
1. W pierwszej kolejności Komisja sprawdza Formularze zgłoszeniowe pod względem formalnym.
2. Formularze zgłoszeniowe uczestników Konkursu, niespełniające wymogów formalnych, Komisja
pozostawia bez rozpatrzenia, co oznacza tym samym wykluczenie z uczestnictwa w konkursie
przesłanych wraz z formularzem fotografii.

§5
1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego
lub w przypadku braku możliwości pełnienia przez niego funkcji, przez Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
lub braku możliwości pełnienia funkcji, Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenie Komisji Konkursowej uznane jest za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej
połowa składu.
4. Wyboru laureatów Komisja Konkursowa dokonuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym.

§6
1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych fotografii i przyznaje kolejno nagrody
oraz wyróżnienia.
2. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności lub braku możliwości
pełnienia funkcji, głos Wiceprzewodniczącego. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wyboru
nagrodzonych prac, nie podlega zaskarżeniu.
3. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Komisji
Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.

§7
Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu pocztą elektroniczną na podany w Formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail lub pisemnie na podany w formularzu zgłoszeniowym adres
korespondencyjny. Ponadto informacja o wyniku Konkursu zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.sejmik.wzp.pl.

§8
1. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej podpisują uczestnicy posiedzenia.

