
REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego

„Powiat Bełchatowski w obiektywie osób niepełnosprawnych”

INFORMACJE OGÓLNE

W  okresie  od  kwietnia  do  grudnia  2017r.  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom 
Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie realizuje zadanie publiczne „JA i TY 
razem MY” – działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Bełchatowskiego. W ramach tego przedsięwzięcia,  realizowane są różne zadania,  a wśród 
nich  objęty  Honorowym  Patronatem  Starosty  Bełchatowskiego  Konkurs  Fotograficzny 
„Powiat Bełchatowski w obiektywie osób niepełnosprawnych”.

CELE KONKURSU: 
1. Zainteresowanie  osób  niepełnosprawnych  walorami  krajobrazowymi  Powiatu 

Bełchatowskiego;
2. Zachęcenie do poznawania różnorodności krajobrazowej powiatu;
3. Rozbudzenie  zainteresowania  fotografią  oraz  rozwijanie  umiejętności  w  tej 

dziedzinie; 
4. Zachęcenie do świadomego tworzenia obrazów fotograficznych;
5. Zaprezentowanie twórczości fotograficznej osób niepełnosprawnych;
6. Promocja poprzez fotografie walorów krajobrazowych Powiatu Bełchatowskiego.

ADRESACI KONKURSU:
W  konkursie  mogą  wziąć  udział  osoby  niepełnosprawne,  których  niepełnosprawność 
potwierdzona jest:

1. orzeczeniem wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
2. decyzją wydaną przez ZUS,
3. opinią  lub  orzeczeniem  wydanym  przez  Poradnię  Psychologiczno  –  Pedagogiczną 

(dotyczy to dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych różnego typu),
co uczestnik potwierdza w oświadczeniu (załącznik nr 1).

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Zdjęcia wykonane w dowolnej technice (np: fotografia czarno-biała, sepia, fotografia 
kolorowa) powinny prezentować walory krajobrazowe Powiatu Bełchatowskiego.

2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć nie więcej niż 5 zdjęć  w formacie 15cm x  
21cm, przy czym każde z nich oceniane będzie odrębnie. 
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3. Do konkursu można zgłosić  jedynie  fotografie  wykonane  samodzielnie do których 
uczestnik ma prawa autorskie, 

4. Fotografie  nie  mogą  być  edytowane  przy  użyciu  programów  do  obróbki  zdjęć, 
podklejone, ani też oprawione.

5. Na odwrocie każdego zdjęcia należy podać: imię i nazwisko oraz tytuł zdjęcia.

Uwaga : Niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów objętych prawami autorskimi !

TERMINARZ KONKURSU
1. Wywołane  fotografie  konkursowe  wraz  z  oświadczeniem  (złącznik  nr  1)  należy 

przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2017r. (decyduje data wpływu) na 
adres: 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”
ul. 3 Maja 6 
97-420 Szczerców 

natomiast, ich wersje elektroniczne na adres kontakt@kuzniazyczliwosci.pl
2. Ocena jury – do 15 sierpnia 2017r.
3. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród laureatom – do 

31 sierpnia 2017r.
4. Wystawa pokonkursowa – do 30 września 2017r.

JURY
1. Fotografie oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu. 
2. Jury  wybierze  zwycięzców  konkursu,  może  również  podjąć  decyzję  o  przyznaniu 

wyróżnień. 
3. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody ufundowane przez organizatora. 
4. Decyzje jury są ostateczne. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  wykorzystane  zgodnie  z  warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 922 z późn. zm.) - administratorem danych będzie organizator konkursu. 
2. Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  przetwarzane  jedynie  w  celach 
bezpośrednio związanych z prawidłowym przeprowadzeniem konkursu na co uczestnicy / 
opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę. 
3. Przetwarzanie  danych  osobowych  obejmuje  także  publikację  na  stronach 
internetowych  oraz  w  lokalnych  mediach  zwycięskich  prac  wraz  z   imieniem  
i nazwiskiem autorów prac. 
4. Prawo wglądu do swoich danych  osobowych oraz  ich  poprawiania  ma uczestnik  
lub w jego imieniu opiekun prawny.
5. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  brak  zgody  uniemożliwia 
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udział w konkursie. 

Informacje dodatkowe

1. Przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ich autorom. 

2. Uczestnik / opiekun prawny autora pracy, akceptując regulamin konkursu i zgodnie 
z jego celami:

a) wyraża  zgodę  na  publikację  zgłoszonych  na  konkurs  fotografii  w  materiałach 
promocyjnych organizatora,

b) przenosi na organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęć, bez 
ograniczeń co do czasu i terytorium w zakresie korzystania i rozporządzania nimi,

c) wyraża zgodę na dokonywania zmian i przeróbek zdjęć, w tym do wykorzystania 
ich w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami.

Załącznik nr 1
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.........................................................................................................
    Imię i nazwisko uczestnika / opiekuna prawnego 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam,  że  zapoznałem  /  zapoznałam  się  z  treścią  Regulaminu  Konkursu 

Fotograficznego  „Powiat  Bełchatowski  w  obiektywie  osób  niepełnosprawnych”  

i akceptuję jego warunki.

2. Oświadczam,  że  posiadam  status  osoby  niepełnosprawnej  potwierdzony  orzeczeniem 

Powiatowego  Zespołu  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności,  decyzją  ZUS  lub 

orzeczeniem / opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych osobowych 

w postaci imienia i  nazwiska przez organizatora konkursu zgodnie z celami zawartymi  

w  regulaminie,  jak  również  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

…............................. .........................................................................
Miejscowość, data,       Podpis uczestnika / opiekuna prawnego 
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