
Starosta Kolski ogłasza „Wakacyjny konkurs fotograficzny”. Konkurs jest skierowany dla wszystkich 

mieszkańców Powiatu Kolskiego, niezależnie od wieku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne                   

nagrody !!!  

 

REGULAMIN  

I. Przepisy ogólne. 

1. Organizatorem „Wakacyjnego konkursu fotograficznego” jest Starosta Kolski. 

2. Celem Konkursu jest: 

a) prezentacja i promocja ciekawych miejsc, obiektów na terenie powiatu kolskiego. 

b) upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, rozwijanie wrażliwości artystycznej 

i ekologicznej, 

c) ukazywanie wartości krajobrazowych, kulturowych, spędzania wolnego czasu przy pomocy 

fotografii. 

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie.  

 

II. Przepisy dotyczące prac. 

1. Fotografie muszą nawiązywać do jednej z kategorii: przyroda, ekologia, rodzina, czas wolny, zabytki. 

2. Przesłane fotografie powinny być wykonane na terenie powiatu kolskiego. 

3. Akceptowane będą prace zarówno czarno-białe jak i kolorowe w formacie JPG nie przekraczające                

10 MB. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dozwolone jest edytowanie zdjęć, mające na celu 

wydobycie jego znaczenia (np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Fotomontaż jest zabroniony. 

4. Fotografie, na których będą się znajdować daty, godziny lub inne znaki będą dyskwalifikowane. 

5. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kolskiego, niezależnie od wieku. 

Osoby niepełnoletnie dołączają skan pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie. 

Jednocześnie rodzic lub opiekun podpisuje wraz z biorącym udział w konkursie kartę zgłoszenia wraz             

z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. VI. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie i udostępnienie postu konkursowego oraz 

polubienie fanpage’u Powiatu Kolskiego na facebooku. 

6. W konkursie biorą udział jedynie prace wykonane samodzielnie, które nie były wcześniej 

publikowane, ani nie brały udziału w innym konkursie.  

 

III. Nagrody  

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody - niespodzianki za zajęcie I, II i III miejsca, a także                                      

za wyróżnienia. 

I miejsce – hulajnoga elektryczna 



II miejsce - namiot 

III miejsce – leżak ogrodowy 

Wyróżnienie – fotel ogrodowy 

Wyróżnienie – fotel ogrodowy 

 

IV. Terminy i miejsce dostarczenia prac. 

1. Fotografie w wersji elektronicznej oraz podpisane wymagane dokumenty  – karta zgłoszenia, zgoda 

rodzica, klauzula informacyjna (załączniki) należy przesłać na adres mailowy op@starostwokolskie.pl 

do 11 września 2020 r do godz. 13:00. Komisja dokona wyboru 5 najciekawszych zdjęć, które zostaną 

zamieszczone na profilu facebook’owym Powiatu Kolskiego. Od 11.09 do 15.09.2020 internauci będą 

mogli głosować na najlepsze zdjęcie (o zwycięstwie danego zdjęcia zdecyduje ilość polubieni i innych 

reakcji). Ogłoszenie wyników nastąpi 16.09.2020 roku. 

2. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 (jedną) fotografię. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych                       

w regulaminie konkursu wymogów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac i wielokrotnej 

nieodpłatnej publikacji we wszystkich materiałach związanych z konkursem i promocją terenów 

powiatu kolskiego. 

3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady 

określone w niniejszym Regulaminie. 

4. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika konkursu w przypadku nie przestrzegania 

przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw 

lub interesów Organizatora. 

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.starostwokolskie.pl w zakładce Aktualności 

oraz na profilu facebook’owym. Ponadto każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie                

lub e-mailowo zgodnie ze zgłoszeniem.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia wszelkich spraw nieujętych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

VI. Wymagane dokumenty: 

1. Karta zgłoszenia do konkursu wraz z oświadczeniem-zgoda na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć 

oraz praw autorskich. 

2. Zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie( jeśli jest konieczna). 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną zgodnie z RODO. 

mailto:op@starostwokolskie.pl
http://www.starostwokolskie.pl/


 


