Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
ZASADY OGÓLNE
§1
Nazwa konkursu: Wojewódzki Konkurs Fotograficzny 2020 r. pt. „Pokażę Wam jak
zdrowo o siebie dbam!”.
§2
Organizatorem konkursu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
§3
1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i dostarczenie fotografii.
2. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas 5-8 z terenu województwa
zachodniopomorskiego.
3. Temat konkursu: „Pokażę Wam jak zdrowo o siebie dbam!”
4. Celem konkursu jest:
• promowanie zdrowego stylu życia,
• kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie,
• rozwijanie wyobraźni, wrażliwości artystycznej.
PRZEBIEG KONKURSU
§4
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Zgłoszeniem i warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie przez uczestnika
własnoręcznie wykonanej fotografii wraz z załącznikami określonymi w pkt. 7., w terminie
do 30 października 2020 r. na adres:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”.
3. Fotografia może być wykonana w dowolnej technice.
4. Na konkurs należy zgłosić wyłącznie fotografię w wersji papierowej. Minimalna
akceptowalna wielkość fotografii to 13 cm – krótszy bok.
5. O przyjęciu pracy decyduje data wpływu wraz z kompletem załączników określonych
w § 4 pkt 2 i 7.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę - fotografię. Praca konkursowa
musi w sposób oczywisty nawiązywać do problematyki zdrowego stylu życia
i być wykonana specjalnie na ten konkurs.

7. Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy konkursowej następujące dokumenty:
• wypełniony formularz „Metryczka pracy” (załącznik nr 1),
•

oświadczenie zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 2),

•

zgodę rodziców/opiekunów (załącznik nr 3),

•

zgodę na wykorzystywanie prac (załącznik nr 4),

•

oświadczenie o prawie autorskim (załącznik nr 5).

8. Fotografia powinna być opisana na odwrocie w prawym dolnym rogu. Należy czytelnie
wpisać: imię i nazwisko uczestnika, klasę i nazwę szkoły.
9. Prace niepodpisane, niskiej jakości technicznej lub naruszające regulamin konkursu oraz
przysłane po terminie wskazanym w § 4 pkt 2, nie będą oceniane.
§5
1. Nadesłane w terminie prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 listopada 2020 r. a odbiór nagród w terminie
ustalonym przez organizatora.
3. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech uczestników oraz wyróżnienia,
które zostaną przyznane według potrzeb i uznania komisji konkursowej.
4. Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone na stronie
internetowej www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce Zdrowie.
§6
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac konkursowych oraz ich
publicznego i nieodpłatnego wykorzystania – we fragmentach lub w całości.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
autora pracy zgłoszonej do konkursu.
3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczania prac zgłaszanych
na konkurs.
4. Osobą upoważnioną ze strony organizatora do kontaktów z uczestnikami jest
p. Anna Lepak tel: 91 430 33 46, e:mail: alepak@szczecin.uw.gov.pl lub
zps@szczecin.uw.gov.pl.
5 . Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej
Organizatora: www.szczecin.uw.gov.pl.
3. Nadesłanie prac stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
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