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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
”Wszystko, co piękne zatrzymaj w obiektywie” 

 

Termin nadsyłania prac od 1 października 2010r. do 28 lutego 2011r. 

 
Konkurs fotograficzny skierowany jest do wszystkich mieszkaoców powiatu żagaoskiego i powiatu 
Görlitz oraz mieszkaoców Euroregionu Sprewa-Nysa-Bobr,  zarówno do profesjonalistów, jak i 
amatorów. Tematyka prac dowolna. 
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego( oraz ze środków budżetu paostwa 10%) w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów 
Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" i Euroregionu Neisse e.v. 
 
2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Żaganiu. 
Ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagao tel. +48 68477 79 16 
fax.+4868 477 79 20, e-mail: promocja@powiatzaganski.pl , www.powiatzaganski.pl 
Wydział Polityki Społeczno – Gospodarczej (pok. 109) 

3. Partner projektu  

Starostwo Powiatowe Powiat Görlitz, Urząd ds. Kultury, Robert-Koch-Straße 1, 02906 Niesky,            
Hugo-Keller-Strasse 14, 02826 Görlitz http://www.kreis-goerlitz.de 

II. CELE KONKURSU 
Celem konkursu jest wyłonienie prac fotograficznych promujących walory powiatu żagaoskiego i 
powiatu Görlitz. Wspólne uczestnictwo w konkursie doprowadzi do nawiązanie współpracy kulturalnej  i 
turystycznej pomiędzy mieszkaocami powiatu żagaoskiego i powiatu Görlitz.  
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone w albumie oraz zaprezentowane na wystawie. Po 
wernisażu wystawa będzie prezentowana w gminach i miejscowościach obu partnerów, jako element 
promujący współpracę transgraniczną.  
 
III. TEMATYKA PRAC 
Tematyka prac- dowolna; w tym prezentacja zabytków, wydarzeo kulturalnych i sportowych, spędzanie 
wolnego czasu, aktywny wypoczynek, praca, hobby, życie codzienne mieszkaoców obu powiatów oraz 
pejzaże uwzględniające walory turystyczne i miejsca nieznane mieszkaocom i turystom.  

IV. ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących bez ograniczeo wiekowych, do 
amatorów i profesjonalistów. W konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Żaganiu oraz Starostwa Powiatowego w Görlitz. 

2. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. 
Brak przekazania ww. zgody będzie skutkował dyskwalifikacją pracy. 
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3. Nadsyłane prace muszą byd pracami własnymi i nie mogą naruszad praw osób trzecich, w 
szczególności nie naruszad ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

5. Każdy uczestnik może nadesład na konkurs nie więcej niż 6 prac. 

6. Technika wykonania prac jest dowolna. 

7. Fotografie powinny byd nadesłane w formacie odbitek czarno-białych lub kolorowych w 
wymiarach od 15/21  do 30/40 wraz z wersją elektroniczną tych prac w formacie JPG albo psd    
o wymiarach nie mniejszych niż 1600x 2400 pikseli na nośniku CD lub DVD, który posłuży do 
umieszczenia w albumie pokonkursowym oraz do powiększenia fotografii do formatu 30x40    
do przygotowania wystawy pokonkursowej. 

8. Do zgłoszonej pracy należy dołączyd formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do 
regulaminu. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane są osobiście. 

9. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 

10.  Zgłoszenie prac polskich uczestników konkursu następuje poprzez przysłanie ich na adres 
Organizatora tj. Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39. z dopiskiem konkurs 
fotograficzny „Wszystko co piękne zatrzymaj w obiektywie”. 

11.  Zgłoszenie prac niemieckich uczestników konkursu następuje poprzez przysłanie ich na adres 
partnera projektu tj. Landratsamt Görlitz, Kulturamt, Robert-Koch-Straße 1, 02906 Niesky z 
dopiskiem konkurs fotograficzny „wszystko co piękne zatrzymaj w obiektywie”. 

12.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji 
i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleo, 
nadających się do rozpowszechniania w ramach działao Organizatora konkursu. 

13.  Autorzy prac, zgłaszając udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie                            
i przetwarzanie własnych danych osobowych przez Organizatora Konkursu (na wystawie 
konkursowej, w albumie pokonkursowym oraz w wydawnictwach promocyjnych) – Ustawa         
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze    
zm ). 

14.  Kopie nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz prac wybranych do publikacji będą stanowid 
własnośd Organizatora z prawem do nieodpłatnego ich wykorzystania na wszystkich polach 
eksploatacji.  

15.  Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania kopii prac biorących udział w konkursie 
wszystkim innym zainteresowanym instytucjom, celem organizacji wystaw. 

16.  Sześddziesiąt najlepszych fotografii wytypowanych przez Komisje konkursową zostanie 
umieszczonych w albumie pokonkursowym 

17.  Trzydzieści najlepszych fotografii wytypowanych przez Komisję Konkursową zostanie 
powiększonych i oprawionych na koszt Organizatora. 
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18. Nadesłane prace  po ocenie Komisji Konkursowej będzie można odebrad osobiście z siedziby 
Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39 – pok.109 

V. TERMINY KONKURSU 
1. Zgłoszenia do konkursu można dokonywad osobiście lub za pośrednictwem poczty. 
2. Prace polskich uczestników konkursu należy dostarczyd wraz z kartą zgłoszenia do siedziby 
Organizatora tj. do siedziby Starostwa Powiatowego ul.Dworcowa 39, 68-100 Żagao do dnia            
28 lutego 2011r. do godz.15.00. 

3. Prace niemieckich uczestników konkursu należy dostarczyd wraz z kartą zgłoszenia do siedziby 
partnera konkursu tj. do siedziby Starostwa Powiatowego: Landratsamtes Görlitz, Kulturamt, 
Robert-Koch-Straße 1, 02906 Niesky do dnia 28 lutego 2011r. do godz.15.00. 

4. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

5. Prace należy dostarczyd w usztywnionej kopercie, gdyż Organizator nie bierze odpowiedzialności 
za uszkodzenia wynikłe w czasie transportu oraz nie pokrywa kosztów związanych z transportem 
prac.  

6. Prace uszkodzone będą wyłączone z konkursu. 

7.W karcie zgłoszenia do konkursu muszą byd zawarte następujące dane: 
a. imię i nazwisko autora, 
b. dokładny adres (z kodem pocztowym), 
c. numer telefonu  kontaktowego 
d. tytuł i opis poszczególnego zdjęcia: gdzie i kiedy zostało wykonane oraz co przedstawia, 
e. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego i podpis 
autora. 

VI KOMISJA KONKURSOWA 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez 
Organizatora, zwana dalej Komisją. 
2. W skład powołanej Komisji wchodzą: 
a. dwóch  przedstawicieli Organizatora oraz dwóch przedstawicieli partnera projektu 
b. polski i niemiecki ekspert do spraw fotografii, 
c. polski i niemiecki ekspertów do spraw historii. 
3. Komisja rozstrzygając konkurs będzie zwracała uwagę na: 

a) pomysł i pomysłowośd ujęd. 
b) sposób kadrowania, 
c) metodę ujęcia tematu, 
d) ogólny wyraz artystyczny  

        4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
        5. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 
 
   VII. Ocena prac konkursowych 
 
   Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną    
   zaprezentowane zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy,  
   a po  ostatecznej decyzji komisji konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione 
  dane zwycięzców i osób wyróżnionych.  
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 VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Wyniki konkursu zostaną podane do 30 marca 2011r. na stronie internetowej powiatu 
żagaoskiego www.powiatzganski.pl oraz Powiatu Görlitz http://www.kreis-goerlitz.de 

2. Organizator i partner projektu przewiduje następujące nagrody: 

         I miejsca – nagroda  
         II miejsca - nagroda  
         III miejsca - nagroda  
         dwa wyróżnienia 

3. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w trakcie ceremonii zakooczenia konkursu podczas 
spotkania integracyjnego i otwarcia wystawy pokonkursowej w kwietniu 2011r. w Żaganiu.  

4. O terminie i miejscu spotkania integracyjnego i otwarcia wystawy wszyscy uczestnicy konkursu 
zostaną poinformowani pisemnie.  

5. Organizator konkursu zapewnia uczestnikom niemieckim bezpłatny transport na miejsce 
spotkania i otwarcia wystawy (przyjazd i powrót) 

6. Najlepsze prace, zakwalifikowane przez Komisję Konkursową, zostaną zaprezentowane na 
wystawie zorganizowanej przez Organizatora konkursu oraz w albumie pokonkursowym. 

7. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie 
podejmuje Organizator konkursu. 
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