
Regulamin konkursu fotograficznego 

 „Natura – Skarby Powiatu Stalowowolskiego” 

 

1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Natura – Skarby 

Powiatu Stalowowolskiego” zwany dalej „Konkursem”. 
 

2. Organizator  

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15,      

37-450 Stalowa Wola, funkcje koordynatora pełni Wydział Architektoniczno – Budowlany  

i Środowiska (adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 

15, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: h.karwan@stalowowolski.pl, g.janiec@stalowowolski.pl)  
 

3. Tematyka 

Tematem przewodnim Konkursu jest uchwycenie w obiektywie różnorodności 

biologicznej (fauna, flora) występującej na terenie Powiatu Stalowowolskiego, w tym  

siedlisk ptasich, pomników przyrody, zbiorników wodnych i rzadkich krajobrazów 

przyrodniczych pod wpływem zmieniających się pór roku. Konkurs skierowany jest 

do mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego. 
 

4. Cele konkursu 

a) Promocja różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Powiatu 

Stalowowolskiego 

b) Prezentacje umiejętności fotograficznych inspirowanych zmianami w przyrodzie pod 

wpływem zmieniających się pór roku. 

c) Stworzenie możliwości obcowania ze światem przyrody.  

 

5. Zgłaszanie prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31.03.2016r. (data 

wpływu) na adres:  

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola. 

Dostarczone prace powinny spełniać następujące warunki: 

a. Wersja elektroniczna: nośnik DVD,  rozdzielczość co najmniej 300 dpi 

b. Inne: format JPG  

a. Każde zdjęcie ma zawierać następujące dane: 

- dokładne miejsce wykonania zdjęcia, wraz z jego krótkim opisem w pliku Word,  

- tytuł zdjęcia, 

- termin (miesiąc, rok) wykonania zdjęcia. 

b. Przystępując do Konkursu każdy uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęć, 

przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i nie są one ograniczone lub 

obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie naruszają praw osób trzecich. 

c. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 

d. Przystępując do konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę 

na nieodpłatne wykorzystywanie swoich prac przez Starostwo Powiatowe 

w Stalowej Woli w następujących formach: druku w dowolnej liczbie publikacji 

mailto:h.karwan@stalowowolski.pl
mailto:g.janiec@stalowowolski.pl


i w dowolnym nakładzie, publikowania ich w Internecie oraz innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. 

  

6. Komisja 

a. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana 

przez organizatora imprezy 

b. Prace zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:  

 Zgodność nadesłanych prac z regulaminem Konkursu  

 Temat prac 

 Inwencja twórcza wykonującego  

 Umiejętności fotograficzne  

c. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w dniu 12.04.2016r.  

 

7. Finał konkursu 

a. Termin i miejsce; Ogłoszenie wyników Konkursu ukaże na stronie internetowej 

Powiatu Stalowowolskiego się do dnia 20.04.2016r. Laureaci konkursu zostaną 

poinformowani indywidualnie. 

b. Inne warunki uczestnictwa;  

 Wszystkie prace konkursowe można będzie oglądać na wystawie zlokalizowanej  

w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (w miarę możliwości 

lokalowych). 

 Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia będą opublikowane w publikacji 

„Ekologiczne skarby Powiatu Stalowowolskiego” 

c. Nagrody: 

 Laureaci konkursu w zależności od zajętego miejsca otrzymają odpowiednio 

nagrody rzeczowe o wartości finansowej, odpowiednio: 

 I - miejsce – 600,00 zł. 

 II - miejsce – 400,00 zł. 

 III – miejsce – 200,00 zł. 
 

8. Warunki konkursu 

a. Konkurs skierowany jest do mieszkańców zameldowanych na terenie Powiatu 

Stalowowolskiego, 

b. Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 fotografii. 

 

9. Postanowienia końcowe 

a. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora, 

b. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia 

nośników (zdjęć konkursowych) podczas przesyłki (dostarczenia) do siedziby 

organizatora, 

c. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze koordynatora – Hubert Karwan 

– Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli p. 301, tel.: 15 643 36 00 (03), 

d. Formularz zgłoszeniowy – stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, 

e. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia 

Konkursu bez podania przyczyny. 



Załącznik nr 1 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  

 „Natura – skarby Powiatu Stalowowolskiego” 

 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO  

......................................................................................................................................................... 

2. ADRES ZAMIESZKANIA, NR TEL., e-mail 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

3. OPIS  

- dokładne miejsce wykonania zdjęcia, wraz z jego krótkim opisem, 

- tytuł zdjęcia, 

- termin (miesiąc, rok) wykonania zdjęcia 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

..........................................................                             ………………………………………….. 

            (miejscowość i data  )                                                              (podpis osoby zgłaszającej) 


