UCHWAŁA Nr 254 /2010
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego „Powiat
Bydgoski — w obiektywie"
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 13 us tawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm. 1 ),
uchwala si ę, co następuje:
§ 1. Zatwierdza si ę regulamin konkursu fotograficznego „Powiat Bydgoski — w
obiektywie" stanowi ący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Dyrektorowi Wydzia łu Rozwoju
i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia

Przewodnicz ący
Zarz ą d Powiatu Bydgoskiego
(
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Kazimierz Krasowski

Podpisy Cz nków Zarz ądu
1
2
3
4

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr
102, poz.1055, z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.
i
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a zyna Betacly

UZASADNIENIE

Ogł oszony konkurs fotograficzny ma za zadanie aktywizowa ć i włączyć
lokalna społeczno ść w tworzenie materia łu promocyjno — informacyjnego
powiatu bydgoskiego, a także pogłębić wiedzę mieszkań ców o tradycji, historii
i dziedzictwie kulturowym regionu.

•

•

Załącznik nr 1 do uchwały nr 23-4 /2010
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 24 czerwca 2010 roku

REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO —
„POWIAT BYDGOSKI — W OBIEKTYWIE"
ORGANIZATOR: Zarz ąd Powiatu w Bydgoszczy
PATRONAT: Kazimierz Krasowski — Starosta Bydgoski
CELE KONKURSU:
— rozwijanie wrażliwości estetycznej,
— pogłę bienie wiedzy o historii, tradycjach i dziedzictwie kulturowym powiatu
bydgoskiego,
— rozwijanie zainteresowania życiem lokalnej spo łeczno ści,
— promocja samorządu powiatowego i samorz ądów terytorialnych
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades łanie lub przekazanie
osobiste do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do dnia 30 sierpnia 2010
roku zdj ęć — maksymalnie 5 sztuk, w formie cyfrowej (najlepiej na p łycie
CD), w formacie JPG, w plikach przekraczaj ących 2MB oraz zdj ęć w formie
papierowej w formacie A4.
2. Zdj ęcia nie mogą zawierać żadnych nadruków i dat, w podpisie natomiast
muszą zawierać tytuł (temat) fotografii, jej autora, miejsce wykonania oraz
dzienną lub przybliżoną datę wykonania. Opis zdj ęć wg powyższych
kryteriów powinien by ć trwale związany ze zdj ęciem zarówno w formie
elektronicznej, jak i papierowej.
3. Osoby uczestnicz ące w konkursie muszą wypełnić załączony formularz
zgłoszeniowy, którego cz ęścią jest o świadczenie autora fotografii o
wykonaniu zdj ęć na terenie powiatu bydgoskiego, a tak że o uzyskaniu prawa
do publikowania tre ści zamieszczonych na fotografiach, je żeli takie prawo
należy uzyskać oraz o zgodzie na wykorzystanie przekazanych zdj ęć dla
celów promocyjnych Powiatu Bydgoskiego (przekazanie praw autorskich), w
tym publikacji w materiał ach promocyjnych (foldery, albumy) oraz
wszelkich działaniach promuj ących powiat bydgoski;
4. Zgłoszone prace przechodz ą na własno ść organizatorów konkursu.
5. Jeden autor uczestniczy ć może w dowolnej ilo ści dziedzin tematycznych
konkursu, wypełniaj ąc odrębne zgłoszenie dla każdej z nich.

6. Przedstawione cykle fotografii oceniane b ędą, przez Komisj ę Konkursową
złożoną z przedstawicieli organizatora konkursu, w terminie do 15 dni od
ostatecznego terminu nadsy łania prac.
7. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej
Powiatu Bydgoskiego, a zwyci ęzcy zostan ą powiadomieni przez
pracowników Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy.
8. Organizatorzy konkursu zapewniaj ą 3 główne nagrody rzeczowe,
wyróżnienie oraz grand prix konkursu fotograficznego.
9. Przekazanie nagród laureatom nast ąpi w Starostwie Powiatowym w
Bydgoszczy.
10.Przyj ęcie zaproszenia do udzia łu w konkursie wi ąże się z akceptacj ą
powyższych warunków.
11.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
12.Wszelkie zapytania prosimy kierowa ć na poczt ę elektroniczn ą:
promocja@powiat.bydgoski.pl , katarzyna.bemady@powiat.bydgoski.pl lub
pod nr telefonu: 052 58 35 440
DZIEDZINY TEMATYCZNE:
1. Przyroda Powiatu Bydgoskiego — premiowane b ędą zdj ęcia ukazuj ące
piękno przyrody z terenu powiatu bydgoskiego, widoki, pejza że, ale także
zdj ęcia ro ślin, ptaków i zwierz ąt występuj ących na tym terenie, zdj ęcia
ukazuj ące symbiozę natury i kultury, współistnienie świata człowieka ze
światem przyrody;
2. Zabytki Powiatu Bydgoskiego — premiowane b ędą zdj ęcia ukazuj ące
dziedzictwo kultury materialnej na obszarze powiatu bydgoskiego,
obiekty zabytkowe: ko ścioły, pałace, dwory, kapliczki, jak równie ż
obrazy i inne ruchomo ści, zabytkowe układy urbanistyczne itp.;
3. Aktywno ść w Powiecie Bydgoskim — zdj ęcia, których g łównym tematem
będą ludzie — mieszka ńcy tego terenu, cykle fotografii ukazuj ące
charakterystyczne dla spo łeczno ści powiatu bydgoskiego zaj ęcia
i elementy życia społecznego — obrzędy, zwyczaje ale tak że jarmarki,
imprezy gromadz ące większe grupy osób, ruch sportowy i zawodowy,
rekreacja, turystyka, kultura, itp.
Dodatkowo premiowane b ędą dokładne opisy fotografowanych miejsc,
obiektów, obrz ędów, itp. Na przykład: Zalew Koronowski — jak ą posiada
powierzchnię , głębokość, długość, historia powstania, krótka
charakterystyka, ciekawostki, itp. — im wi ęcej informacji o zdj ęciach tym
wyżej b ędą oceniane zdj ęcia.
KATEGORIE UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografuj ących z ró żnych grup
wiekowych, zarówno amatorów, jak i dojrza łych, profesjonalnych twórców.

NAGRODY
Dla uczestników konkursu przewidziano cenne nagrody w ka żdej z kategorii (tj.
sprzęt fotograficzny, elektroniczny, nagrody ksi ążkowe oraz inne).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POWIAT BYDGOSKI W OBIEKTYWIE"
1. Imi ę i nazwisko uczestnika konkursu
2.Adres do korespondencji .

3. Telefon kontaktowy•
4. E-mail•

•

5. Praca konkursowa:

Dziedzina tematyczna:

Płyta CD - ilo ść
zdj ęć

Forma papierowa ilość zdj ęć

Przyroda Powiatu Bydgoskiego
Zabytki Powiatu Bydgoskiego
Aktywno ść w Powiecie Bydgoskim
Razem

6. Wykaz załączonych fotografii dostarczonych w formie papierowej z opisem (co przedstawiają, kiedy i
gdzie zosta ły wykonane):
Zdj ęcie 1. Tytuł oraz opis

•

Zdj ęcie 2. Tytuł oraz opis

Zdj ęcie 3. Tytuł oraz opis

Zdj ęcie 4. Tytuł oraz opis

Zdj ęcie 5. Tytuł oraz opis

7. Oświadczenia uczestnika - autora fotografii:
•
•
•

•

•

•

Oświadczam, że zapoznał am/łem si ę z regulaminem konkursu fotograficznego POWIAT BYDGOSKI —
W OBIEKTYWIE i akceptuj ę jego tre ść .
Oświadczam, że zł oż one w ramach Konkursu materia ły s ą oryginalne a przes łane przeze mnie prace wykona ł am/em na
terenie powiatu bydgoskiego oraz posiadam prawa do publikowania tre ś ci zamieszczonych na fotografiach.
Oś wiadczam, i ż przesłane zdj ę cia zostały wykonane przeze mnie osobi ś cie i nie naruszaj ą praw autorskich i innych osób
trzecich. O świadczam, i ż tre ść przesłanych fotografii nie narusza dóbr osobistych osób, które zosta ły na nich
przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
Przenosz ę nieodpłatnie prawa autorskie na rzecz organizatora (Powiat Bydgoski i Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy) do
zdj ęć nadesłanych na konkurs fotograficzny POWIAT BYDGOSKI — W OBIEKTYWIE zgodnie z ustaw ą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z pó ź n. zm .). bez ogranicze ń w
zakresie terminu, wielokrotno ści i bez prawa do honorarium autorskiego lub wynagrodzenia za korzystanie ze zdj ęć .
Wyra żam zgod ę na wykorzystanie nadesłanych przeze mnie fotografii na Konkurs Fotograficzny do celów promocyjnych
Powiatu Bydgoskiego i Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w tym publikacji w materia ł ach promocyjnych (foldery,
albumy) oraz wszelkich dzia ł aniach promuj ących powiat bydgoski.
Wyra żam zgod ę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustaw ą z
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó ź n. zm .).

(podpis uczestnika)

(data i miejscowość)

7. Oświadczenie opiekunów prawnych uczestników konkursu:
(wype łniają rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepe łnoletnia)

Wyrażam zgod ę na uczestnictwo w konkursie mojego (-ej) syna/córki/podopiecznego

w którego(-ej) imieniu wype łniłem(-am) formularz zg łoszeniowy.

(data i miejscowość)

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

