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§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii architektury drewnianej i kapliczek znajdujących się 

na terenie powiatu radzyńskiego. Wykonane zdjęcia mają wywoływać pozytywne skojarzenia z 

turystyczną marką Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski, czyli „Radzyńską Krainą 

Serdeczności” oraz stanowić jej swoistą wizytówkę. Prace konkursowe wykorzystywane będą w celach 

promocyjnych przez Powiat Radzyński. 

3. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. 

§ 2 Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich miłośników fotografowania i jest wolny od wszelkich opłat. 

2. W przypadku udziału w Konkursie osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy 

organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników. 

§ 3 Zasady udziału w konkursie 

1. Uczestnik zgłasza na konkurs nie więcej niż po 3 cyfrowe zdjęcia obiektów architektury 

drewnianej i kapliczek przydrożnych wykonane w okresie trwania konkursu. 

2. Uczestnik konkursu ma obowiązek: 

a) złożyć oświadczenie, że jest autorem prac oraz wyrazić zgodę na podanie swoich danych 

osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych 

uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy (załączonym zdjęciem 

pracy) na stronach internetowych Organizatora: www.krainaserdecznosci.pl lub 

www.powiatradzynski.pl a także w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. 

b) złożyć oświadczenie, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest otrzymanie przez Organizatora wypełnionej przez 

uczestnika „Karty zgłoszenia do konkursu” wraz z oświadczeniami wymienionymi w pkt. 2 oraz plików 

zdjęć. „Karta zgłoszenia do konkursu” wraz z oświadczeniami winny być dołączone do e-maila 
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zawierającego pliki ze zdjęciami. 

4. Formularz karty i oświadczenie są dostępne na stronach internetowych Organizatora: 

www.krainaserdecznosci.pl lub www.powiatradzynski.pl. 

6. Do konkursu nie będą dopuszczone prace bez dołączonej „Karty zgłoszenia do konkursu” i 

oświadczenia. 

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu 

w całości. 

8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania 

wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 4 Zdjęcia, miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Zdjęcia w rozdzielczości od 5 MP powinny być zapisane w formacie w formacie JPG. 

2. Nazwę pliku zdjęcia tworzy: inicjał_autora_nr zdjęcia_mc_rok (np. JK_01_04_2014).  

Pliki zdjęć wraz z plikiem „Karty zgłoszenia do konkursu” (plik .pdf) należy przesłać na adres 

turystyka@pra.pl. 

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 października 2014 r. o godzinie 24:00. 

§ 5 Komisja konkursowa 

1. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora w kategoriach: 

a) architektura drewniana, b) kapliczki przydrożne. 

2. Decyzja Komisji o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia 

1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 

Radzyniu Podlaskim oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim. 

2. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.krainaserdecznosci.pl w zakładce „Galeria”. 

3. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie w formularzu 

zgłoszenia danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, oraz adresu e-mail w zakresie niezbędnym 

do przyznania nagrody i powiadomienia o jej przyznaniu. 

§ 7 Prawa autorskie 

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia 

honorariów autorskich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii 

konkursowych w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatora oraz w 
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wydawnictwach informacyjno-promocyjnych Powiatu Radzyńskiego. 

4. Prawa autorskie niematerialne do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji Powiatu 

Radzyńskiego, pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności prawnej a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę 

trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić 

cywilnoprawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia 

przyczyn od niego niezależnych. 

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

wyłonienia zwycięzcy. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu. 

4. Organizator oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu. 

5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Radzyniu Podlaskim, pl. I. Potockiego 1 pokój nr 10, społeczny@pra.pl lub turystyka@pra.pl, 83 352 

77 80 


