
STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU 
ul. Przemysłowa 4, 22 - 400 Zamość 

  tel. 84 53 00 900, fax. 84 53 00 986 

 www.powiatzamojski.pl                                                 

                   ___________________________________________ 
 

REGULAMIN  

II EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

PN.: „PIĘKNO POWIATU ZAMOJSKIEGO W OBIEKTYWIE”  

pod  

Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego 

 

 

§ 1 

Postanowienie ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym                                   

pn.: „Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie” pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego. 

2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Zamościu z siedzibą w Zamościu, ul. Przemysłowa 

4, 22-400 Zamość.  

3. Realizatorem działań konkursowych jest Wydział Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Zamościu. 

4. Tematem konkursu jest powiat zamojski, jego dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, tradycyjne                                          

i historyczne. 

5. Wszelkich informacji związanych z organizacją Konkursu Fotograficznego udzielają Organizatorzy drogą 

elektroniczną: promocja@powiatzamojski.pl, , oraz telefonicznie tel.: 84 53-00-943. 

6. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców z terenu powiatu zamojskiego. 

 

§ 2  

Warunki uczestnictwa 

 
1. Na konkurs można zgłaszać prace fotograficzne związane tylko i wyłącznie z powiatem zamojskim                            

(tj. z miast i gmin: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec oraz gmin: Adamów, Grabowiec, Komarów-

Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Sułów, Stary Zamość, Zamość). 

2. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która 

profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią i jest mieszkańcem powiatu zamojskiego. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Starostwa Powiatowego w Zamościu  i 

członkowie jury oraz ich najbliższa rodzina. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić trzy zdjęcia swojego autorstwa.  

5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały 

udziału w żadnym innym konkursie. 

6. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub korektę polepszającą jakość zdjęć 

(wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Nie dopuszcza się stosowania fotomontaży polegających                     

na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji 

zdjęcia w wyniku obróbki graficznej. 

7. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis i miejsce zrobienia zdjęcia. 

8. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie zdjęcia cyfrowe zapisane w formacie JPG,  

w rozdzielczości 300dpi, przystosowane do wydruku w formacie A3 o wadze minimum 7,5 MB. 
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9. Fotografie powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej na płycie CD lub pamięci USB (pendrive), 

wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym, na adres Starostwa Powiatowego w Zamościu,                             

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu                     

do urzędu). 

10. Formularze osób niepełnoletnich muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica bądź opiekuna 

prawnego. 

11. Dyskwalifikowane będą prace: 

- przedstawiające miejsca spoza obszaru powiatu zamojskiego, w tym także miasta Zamościa, 

- zawierające wizerunek osób fizycznych, 

- niebędące oryginalnymi fotografiami i własnością autora, 

- zawierające znaki typu data, godzina wykonania, 

- niepodpisane tytułami plików lub imieniem i nazwiskiem w formularzu.  

12. Prace przesłane po terminu 30 września 2021r. nie będą uwzględniane przy ocenie konkursowej. 

13. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo 

autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie fotografii oraz publikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych 

związanych z konkursem, na stronach internetowych Organizatora konkursu, a także na ich wykorzystanie 

w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i 

zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

cyfrowego, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, 

oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć                 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w internecie. 

14. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe, dostępne na stronie 

internetowej www.powiatzamojski.pl oraz na Facebook’u https://www.facebook.com/powzam. 

15. Zgłoszenia niespełniające ww. warunków nie będą brały udziału w konkursie. 

16. Organizator nie zwraca otrzymanych materiałów (nośników). 

 

§ 3 

Nagrody 

 

1. Nagrody finansowe w konkursie ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. 
2. Komisja konkursowa przyzna nagrody : 

I miejsce, nagroda w wysokości 800,00 zł, 

II miejsce, nagroda w wysokości  600,00 zł, 

III miejsce, nagroda w wysokości  400,00 zł 

 9 wyróżnionych prac, nagroda w wysokości  po 200,00 zł. 
3. 12 wyróżnionych zdjęć zostanie opublikowanych w Powiatowym Kalendarzu na 2022 rok wraz z 

podaniem imienia, nazwiska autora zdjęcia. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
5. Laureaci zostaną poinformowanie telefonicznie w przeciągu 14 dni od daty wyłonienia przez komisję 

zwycięskich prac konkursowych. 

 

 

 

 

§ 4 

Koszty związane z uczestnictwem 

 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest bezpłatne. 

2. Wszelkie koszty związane z wykonaniem, przygotowaniem oraz przesłaniem materiałów pokrywają sami 

uczestnicy lub placówki delegujące. 
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§ 5 

Postanowienia końcowe 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, lub przedłużenia terminu zakończenia 

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania 

zwycięzców. 

3. Zgłaszając się do konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, uczestnicy akceptują warunki udziału                    

w konkursie oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych  

4. Organizator uzyskuje prawo do łączenia przesłanych fotografii z innymi fotografiami oraz utworami audio 

lub video, przerabianie i modyfikowanie fotografii. Uprawnienie te przysługują Organizatorowi 

nieodpłatnie, nie są ograniczone czasowo i terytorialnie. Organizator uzyskuje uprawnienia na podstawie 

złożonych oświadczeń na wymaganym formularzu zgłoszeniowym do konkursu. 

5. Organizator ma prawo w każdym momencie do wykluczenia z konkursu uczestnika, co do którego istnieje 

podejrzenie, że działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. 

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.powiatzamojski.pl oraz na Facebook’u. 
https://www.facebook.com/powzam 
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