
REGULAMIN 
I Edycji  Powiatowego Konkursu Fotograficznego  

„Z obiektywem przez Powiat Bydgoski”.  
 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem I Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn. „Z obiektywem przez 
Powiat Bydgoski”  i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. 
2. Tematyka jest dowolna, natomiast zdjęcia muszą być wykonane na terenie Powiatu 
Bydgoskiego. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę 
rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie.  
3. Celem konkursu jest: 
a) promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Powiatu Bydgoskiego; 
b) wzbudzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem; 
c) zaprezentowanie piękna różnych zakątków, zabytków, ciekawych miejsc Powiatu 
Bydgoskiego. 
4. Przesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym 
regulaminie. 
 
II. Postanowienia szczegółowe 
1. Praca fotograficzna powinna zawierać: 
a) fotografię w formacie A4 - 20x30 (203x297 mm), rozdzielczość 300 dpi, format JPG,  
bez jakichkolwiek oznaczeń, symboli itp.  
b) miejsce wykonywanego zdjęcia (w treści wysyłanej wiadomości poprzez adres e-mail), 
c) prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie 
danych należy przesłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: 
promocja@powiat.bydgoski.pl  z dopiskiem „I Edycja Konkursu Fotograficznego „Z 
obiektywem przez Powiat Bydgoski”, miesiąc 2021 r.  
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia do każdego etapu. Technika zdjęć jest 
dowolna, przy czym powstałe zdjęcia w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą 
odrzucane. Dopuszcza się:  
-korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie kontrast, nasycenie, rozjaśnienienie);  
-konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp. 
3. Jeżeli na zdjęciu znajdują się osoby należy dołączyć zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. 
4.  Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania zdjęcia do konkursu jest przesłanie 
wypełnionej karty zgłoszenia i zgody na wykorzystanie wizerunku. 
6. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: 
a)jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione 
i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów 
reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, 
które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; 
b) przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu; 
c)wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych); 
d) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu 
nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie. 
7. Do konkursu zakwalifikowane zostaną te prace, które spełniać będą cele konkursu i 
wpisywać będą się w temat etapu. 
8. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają 
sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 
Regulaminu. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 
przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 
10. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021 roku.  
 
III. Terminarz 
1. Termin nadsyłania prac zdjęcia miesiąca styczeń od 26.01 do 05.02.2021 r.   
2. Termin nadsyłania prac zdjęcia miesiąca luty od 06.02 do 28.02.2021 r.   
3. Pozostałe miesiące termin nadsyłania prac do ostatniego dnia miesiąca.  
 
Zwycięzcy poszczególnych etapów  zostaną wytypowani w terminie do 10 dni kalendarzowych 
od dnia zakończenia danego Etapu Konkursu.  
Wytypowanie Laureata Konkursu Zdjęcia Roku 2021 do 31.01.2022 r.  
 
IV. Zasady Konkursu  
1.   Rodzaj i formę konkursu ustala się, jako wieloetapowy, otwarty konkurs fotograficzny. 
2.Konkurs składa się z 2 etapów: 
a) etap pierwszy – zgłaszanie zdjęć oraz wybór zdjęć miesiąca. 
b) etap drugi – wybór zdjęcia Roku 2021. Spośród zwycięzców danego miesiąca wybrane 
zostanie Zdjęcie Roku 2021 r.  
3. Wybór zdjęć miesiąca: 
a) wybór jednego zdjęcia 
b) Każdy uczestnik może brać udział we wszystkich etapach Konkursu.  
4. Wybór zdjęcia roku: 
a) Nagrodzone 12 zdjęć z całego roku wezmą udział w styczniu 2022 w zmaganiach o 
prestiżowy tytuł Laureata Konkursu Zdjęcie Roku 2021   
5. Oceny zdjęć, wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Komisja Konkursowa 
powołana przez Dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Sportu.  
6.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Bydgoskiego 
www.powiat.bydgoski.pl zgodnie z Terminarzem Konkursu.  
7. Nagrodzone 12 zdjęć z całego roku wezmą udział w styczniu 2022 w zmaganiach o 
prestiżowy tytuł Laureata Konkursu Zdjęcie Roku 2021.  
 
V. Nagrody 
1. Organizator przewiduje przyznanie dla poszczególnych zwycięzców danego miesiąca 
statuetki, podziękowania oraz drobny upominek.  
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk, wizerunku 
laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 
organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 
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3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody.  
 
VI. Informacje dodatkowe 
1. Dodatkowe informacje można uzyskać u osoby koordynującej- Kingi Karnas pod numerem 
telefonu 52 58 35 443 oraz drogą elektroniczną promocja@powiat.bydgoski.pl 
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