Zarzadzenie nr 69/11
Starosty Slawienskiego
z dnia 14 lipca 2011 roku.

w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn. „ Wakacje w nadmorskim klimacie "
Na podstawie art. 34ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorzadzie powiatowym ( Dz. U. z
2001 r. Nr 142,poz.l592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40
poz. 230, Nr 106 poz. 675 zarzadza si? co nast?puje :

§1
Oglasza si? Konkurs Fotograficzny pn. ,,Wakacje w nadmorskim klimacie" wedhig regulaminu
stanowi^cego zalacznik nr 1 niniejszego zarzadzenia

§2
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wojciecli Wisniowski

INSP"E*:j0R

ds. Sportu, Kultuiy i Prjfaiaefi Eowiatu

Jarostaw Lichacy /

SEKRE1

Zata_cznik nr 1 do Zarzgdzenia Starosty Stawiehskiego
nr 69/11 z dnia 14.07.2011r.
Z

REGULAMIN

Powiatowego Konkursu Fotograficznego
,,Wakacje w nadmorskim klimacie"

I. PRZEPISY OGOLNE

Organizatorem konkursu jest Starosta Stawiehski. Przedmiotem Konkursu jest ukazanie walorow
kulturowych, przyrodniczych i rekreacyjnych w celu promocji turystyki powiatu stawiehskiego.
W Konkursie udziat wzia/: moze kazdy. Zgtoszenie do Konkursu oznacza akceptacje zasad
przedstawionych w niniejszym regulaminie. Regulamin Konkursu, komunikaty i informacje
dotycza_ce Konkursu b§da_ publikowane na stronie internetowej www.powiatslawno.pl
II. PRZEPISY DOTYCZACE PRAC

Kazdy uczestnik moze zgtosic dowolna. Hose fotografii, przedstawiaja_cych przynajmniej jedna, z
gmin Powiatu Stawiehskiego.
Zdj^cia moga. przedstawiac: architektur?, przyrode, spoteczehstwo (zawody, imprezy kulturalne
itd.).
Fotografie powinny bye nadsytane/dostarczane w wersji elektronicznej - rozdzielczosc zdj^c nie
mniejsza niz 1600x1200 pikseli, ptyta cd/dvd i w wersji papierowej - odbitki biato-czarne lub
kolorowe w formacie od 20/30cm. Fotografie konkursowe nalezy nadsytac jako przesytk?
pocztowa, lub dostarczyc osobiscie.
Kazda praca powinna, na odwrocie, zostac opatrzona opisem (tytutem), data^ oraz miejscem
wykonania i podpisem autora (dla zdj^c w formie elektronicznej - prosz? umiescic podpis na
ptycie cd/dvd).
Nadsytanym/dostarczanym fotografiom powinny towarzyszyc informacje dotycza_ce autora: imi§ i
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, wykaz przestanych prac, krotkie
uzasadnienie wyboru przedstawionych motywow, w przypadku zdj^c przedstawiaja.cych
wizerunki osob - zgod? na wykorzystanie ich wizerunku oraz podpisana, klauzul^ (w formie
oswiadczenia):
,,Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
Fotograficznego ,,Powiat Stawiehski - miejsce atrakcyjne turystycznie" w celach
wynikaja_cych z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawa, z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 z pozn. zm.),
Prace winny bye sktadane bcidz nadsytane do 29.VIII.2011r. (decyduje data wptywu do siedziby
organizatora) na adres:
Starostwo Powiatowe w Stawnie
ul. Sempotowskiej 2a, 76-100 Stawno z dopiskiem:
Konkurs Fotograficzny
,,Wakacje w nadmorskim klimacie"
Zgtoszone do konkursu prace nie be^da, zwracane autorom.

III. OCENAPRAC

Oceny prac dokona Jury w sktadzie: Starosta Stawieriski Wojciech Wisniowski, Ryszard Pietrasz,
GrzegorzMachtaj, Jarostaw Lichacy. Ocena nastapi do 31.VIII.2011 r.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do
niewytaniania zwyciezcow. Wyniki Konkursu zostana. podane w Starostwie Powiatowym w Stawnie
oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pi.
Nagrody zostana, rozdane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stawnie lub droga. wysytkowa. w
przypadku braku mozliwosci odbioru osobistego.

IV. NAGRODY I WYROZNIENIA

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zaj^cie trzech pierwszych miejsc, a takze nagrody
za wyroznienia. Najlepsze prace zostana. umieszczone w postaci wystawy w Stawiehskim Domu
Kultury i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stawnie oraz opublikowane na promocyjnej
stronie powiatu www.nadmorskipowiat.pl

V. WYKORZYSTANIE ZDJE.C BIORA.CYCH UDZIAL W KONKURSIE

Udziat w konkursie jest jednoznaczny z nieodptatnym udzieleniem prawa do nieodptatnego
wykorzystywania wszystkich prac biora.cych udziat w konkursie, w nastepuja_cych polach
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym naktadzie, uzywania ich
w Internecie oraz w innych formach utrwalen, nadaja.cych si? do rozpowszechniania w ramach
dziatah promocyjnych Starostwa Powiatowego w Stawnie.

i'', 11 iowski

