
Regulamin konkursu 2013                                                                

Starosta Legionowski 
ogłasza  IV  EDYCJĘ konkursu fotograficznego

„Powiat legionowski – 4 pory roku w obiektywie” 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Cel
Celem  konkursu  jest  zainteresowanie  oraz  zachęcenie  mieszkańców  i  sympatyków  powiatu 
legionowskiego do aktywnego wypoczynku z aparatem fotograficznym – do poznawania i ukazania 
w odsłonach  czterech  pór  roku  walorów kulturowych,  architektonicznych  i  zabytkowych,  miejsc 
atrakcyjnych  turystycznie  oraz  wyjątkowych  krajobrazów  na  terenie  powiatu  przez  pryzmat 
obiektywu. 
2. Przedmiot
Wyłonienie  najciekawszych  pod  względem tematu  i  prezentacji  oraz  techniki  i  kadru  fotografii 
do publikacji w ramach działań promocyjnych Starostwa Powiatowego w Legionowie w rozmaitych 
wydawnictwach dystrybuowanych na terenie kraju oraz poza jego granicami. 
3. Organizator

3.1. Starostwo Powiatowe w Legionowie z siedzibą w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11.
3.2. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego, tel. 22 764 0 595,  

  e-mail: konkurs@powiat-legionowski.pl

§ 2
Zasady  

1. Uczestnicy
1.1. Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów. 
1.2. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, zwani dalej Uczestnikiem. 

Uczestnictwo osób nieletnich wymaga odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych
w załączonym oświadczeniu, znajdującym się na Formularzu zgłoszeniowym. 

1.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i rodziny pracowników Organizatora.
1.4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
1.5. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu fotografie wykonane samodzielnie, do których 

posiadają  wszelkie  prawa  autorskie,  również  do  elementów  składowych  ewentualnego
fotomontażu. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione. 

1.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie 
fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

2. Temat - w konkursie będą przyjmowane i oceniane prace w trzech KATEGORIACH:
2.1. Architektura (współczesna i zabytkowa - przestrzeń, wnętrza i otoczenie) konstruktorskie, 

nowatorskie  rozwiązania  budowlane  i  inwestycyjne  znajdujące  się  na  terenie  powiatu  
legionowskiego; budowle, sztuka, pamiątki przeszłości.

2.2 Ludzie i Wydarzenia –  wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe, odbywające się 
na terenie powiatu.

2.3. Przyroda – urozmailcony krajobraz powiatu; przestrzeń wokół Zalewu Zegrzyńskiego.  

3. Terminy zgłoszeń  -  konkurs został podzielony wg pór roku na:
3.1. ZIMA - zdjęcia należy przesyłać do 15 marca 2013r.
3.2. WIOSNA - zdjęcia należy przesyłać do 15 czerwca 2013r. 
3.3. LATO - zdjęcia należy przesyłać do  1 września 2013r. 
3.4. JESIEŃ - zdjęcia należy przesyłać do 10 listopada 2013r. 



4.   Zgłoszenia
4.1.  Do  konkursu  mogą  zostać  zgłoszone  fotografie  kolorowe  lub  czarno-białe,  utrwalone 

w postaci cyfrowej w formacie JPEG.  Zalecany rozmiar to 8 Mpx w rozdzielczości 300 dpi. 
Dopuszcza się prace mniejsze z zaznaczeniem, że rozmiar nie może być niższy niż 5 Mpx w

           rozdzielczości 300 dpi (np. 2816x2112  to 5,95 Mpx).
4.2. Do każdej z pór roku Uczestnik może nadesłać max. 20 zdjęć. 
4.3. Fotografie  nie mogą pochodzić z wcześniejszych edycji konkursu, być publikowane oraz

nagradzane w innych konkursach.  
4.4. Zdjęcia powinny być opisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika, tytułem oraz dokładną

nazwą sfotografowanego obiektu np.: JAN_KOWALSKI_Dwie drogi_Legionowo.jpg
4.5. Fotografie ze znakami czy cyframi (np. daty) będą dyskwalifikowane. 
4.6. Dopuszcza się obróbkę komputerową zdjęć. 
4.7. Zdjęcia można zgłaszać jedną z poniższych form: 

4.7.1.  w  postaci  załączników do  wiadomości,  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:   
konkurs@powiat-legionowski.pl z dopiskiem:  Konkurs  fotograficzny  „Powiat  
legionowski – 4 pory roku w obiektywie – IV – np. ZIMA”. 
Dodatkowo, najpóźniej  w ostatnim dniu terminu przyjmowania prac do danej pory roku,
należy  złożyć  osobiście  lub  dosłać  pocztą  na adresy  podane niżej  podpisane  formularze
zgłoszeniowe. Formularze dostarczone pocztą po terminie, zdyskwalifikują zgłoszenie.  
4.7.2. zdjęcia  zapisane  na  nośniku  elektronicznym,  wraz  z  podpisanym  formularzem
zgłoszeniowym, złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub nadesłać pocztą na: 
◦ Starostwo Powiatowe w Legionowie  , Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego, 

ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Powiat 
legionowski – 4 pory roku w obiektywie – IV – np. ZIMA” lub na:

◦ Biuro Paszportowe   Starostwa Powiatowego w Legionowie (siedziba Urzędu Miasta 
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41), z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Powiat 
legionowski – 4 pory roku w obiektywie – IV – np. ZIMA”.

4.8.  Do  zdjęć  należy  dołączyć  zbiorczy  formularz  zgłoszeniowy  oraz,  w  razie  korzystania 
z wizerunku innych osób niż autor zdjęcia, zgodę wskazaną w §3. Formularz ten stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu. 

4.9.  Przesłane prace nie będą zwracane. 

5.   Wybór zwycięzców 
5.1.  Nagroda  główna –  spośród  nadesłanych  prac  do  każdej  z  pór  roku,  jury  wyłoni

jednego lub więcej (max. 3) zwycięzców. Jury może przyznać jedną nagrodę główną danej 
pory roku lub po jednej nagrodzie głównej w każdej z trzech kategorii tematycznych. 
5.2. Wyróżnienia - spośród nadesłanych prac do każdej z pór roku, jury wyłoni 3 wyróżnienia.
5.3.  Nagroda internautów - spośród nadesłanych prac do każdej z pór roku, Organizator 

wyłoni fotografie, które zostaną poddane typowaniu internautów  za pomocą profilu Powiat
Legionowski  na  portalu  www.facebook.pl,  w  celu  wyłonienia  fotografii  do  kat.  „nagroda
internautów”.

5.4.  Decyzja jury co do liczby i wartości nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej  
odwołanie. 

5.5.  Wyniki  – fotografie wraz z opisem oraz nazwiska zwycięzców i  wyróżnionych zostaną  
opublikowane  na  portalu  internetowym  powiatu  legionowskiego,  jeziora  zegrzyńskiego,  
powiatowym profilu na facebook.pl, na portalu samorzad.pap.pl oraz w lokalnych mediach. 

5.6. O wynikach i terminie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą  
poczty elektronicznej. 

mailto:konkurs@powiat-legionowski.pl
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6.   Wartość nagród
6.1. Nagroda główna rzeczowa tj. sprzęt lub akcesoria fotograficzne o wartości 500 zł.
6.2. Wyróżnienie – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł. 
6.3. Nagroda internautów - nagroda rzeczowa o wartości 150 zł.
6.4. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom i wyróżnionym pocztą lub osobiście podczas
   wręczenia w budynku Starostwa lub podczas okolicznościowych uroczystości odbywających

się na terenie powiatu. 
6.5.  Nagrodzonym  nie  przysługuje  prawo  do  żądania  ekwiwalentu  pieniężnego 

za przyznaną nagrodę rzeczową. Prawo do odbioru nagrody nie może być przeniesione 
na osoby trzecie. 

6.7. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za zwycięzców 
czy wyróżnionych, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych na stronach

   internetowych zawierającej listę zwycięzców oraz w lokalnej prasie. 
6.8.  Osoby,  które  otrzymają  nagrody  rzeczowe  o  łącznej  wartości  powyżej  760  zł  są  

zobowiązane zapłacić Organizatorowi podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody 
tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej  
odebrania.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu Konkursu. 
2. Ostateczna interpretacja regulaminu zależy od Organizatora i Jury.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania konkursu 

bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania fotografii  naruszających prawa osób 

trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące 
w uczucia religijne.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości 
technicznej,  niespełniających  kryterium  tematycznego  oraz  niespełniających  wyżej 
wymienionych wymogów. 

6. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  udzieleniem  Organizatorowi  na  czas 
nieokreślony  prawa  do  nieodpłatnego  wykorzystania  fotografii  w  następujących 
formach: utrwalania zdjęć, zwielokrotniania określoną techniką, modyfikacji i obróbki 
graficznej,  wprowadzenia  do  obrotu,  wprowadzenia  do  pamięci  komputerowej, 
nadania  za  pomocą  wizji  przez  stację  naziemną  oraz  za  pomocą  satelity, 
rozpowszechniania w postaci drukowanej w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie,  rozpowszechniania  za  pomocą  sieci  internetowej  i  innych  nosników 
elektronicznych  -  publikacji  ich  na  oficjalnej  witrynie  internetowej  oraz  witrynie 
jeziora  zegrzyńskiego,  oraz  w  innych  formach  utrwaleń,  a  także  innych  działań 
promocyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Legionowie.  Z  chwilą  nadesłania  zdjęć  i 
podpisanego  Formularza  zgłoszeniowego,  Uczestnik  przenosi  na  Organizatora 
majątkowe prawa autorskie na polach ekspozycji wskazanych w zdaniu poprzednim. 

7. Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  oświadczeniem  Uczestnika,  że  zdjęcia  zgłoszone 
do  Konkursu  są  jego  autorstwa  a  nadesłane  fotografie  nie  zostały  zgłoszone  do  innych 
konkursów i publikacji.

8. Autor zdjęcia jest zobowiązany uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku ewentualnych osób 
widniejących  na  zdjęciu.  Z  chwilą  zgłoszenia  pracy  konkursowej,  prawa  do  wykorzystania 
wizerunku tych osób przechodzą nieodpłatnie na Organizatora.

9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie 
przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnicy, których fotografie 
zostaną wykorzystane do działań promocyjnych Starostwa Powiatowego w Legionowie, wyrażają 
zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska autora fotografii w opisie. Uczestnicy potwierdzają 



swoją  zgodę  na  powyższe  w  formie  przesłania  do  Organizatora  oświadczenia  zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

10. Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  na  stronie  internetowej 
www.powiat-legionowski.pl


