
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Smaki LATA”

1. Przepisy ogólne:
 1.1. Organizator:
 Powiat Bełchatowski - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
 1.2. Realizujący:
 Zespół ds. Promocji, ul. Pabianicka 34, tel. 44/635 86 67, 44/635 86 42 
 1.3. Cele konkursu:
 - popularyzacja tematyki fotograficznej wśród mieszkańców z terenu powiatu bełchatowskiego
 - poznanie upodobań mieszkańców powiatu bełchatowskiego do gotowania, grillowania i pieczenia
 - promocja powiatu bełchatowskiego i jego walorów  kulinarnych
 - integracja mieszkańców, budowanie własnej tożsamości.

2. Zasady konkursu: 
Tematem zdjęć powinny być dowolne potrawy wykonane z tego  co nam „natura dała”. 
Różnorodność produktów  w połączeniu z walorami estetycznymi może stanowić 
doskonały materiał do niezwykle apetycznych zdjęć potraw charakterystycznych dla 
naszego regionu czyli Powiatu bełchatowskiego. 
Potrawy, które wykonujemy na co dzień ale i od święta dają nam możliwość uruchomienia  
jedynie zmysłu smaku. Chcemy aby fotografia pozwoliła  także zatrzymać   Nasze 
spojrzenie.   Praca nad obrazem może sprzyjać refleksji nad miejscem w którym 
mieszkamy  i przyrodą, która daje nam tak wspaniałe i obfite plony. Zachęcamy 
wszystkich do rejestrowania śladów aktywności kulinarnej mieszkańców Powiatu 
bełchatowskiego. 

3. Uczestnictwo w konkursie:
3.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny
3.2. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich

4. Termin konkursu:
4.1. Termin nadsyłania zdjęć: 1.07.2017 – 31.08.2017
4.2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.09.2017

5. Warunki uczestnictwa:
5.1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania maksymalnie 3 fotografii, wraz ze swoim imieniem 
i nazwiskiem oraz numerem kontaktowym, na adres e-mail: azawodzinska@powiat-belchatowski.pl. Na 
konkurs można zgłosić samodzielnie wykonane fotografie, do których uczestnikowi przysługują prawa 
autorskie.
5.2. Fotografie konkursowe muszą być wykonane na terenie powiatu bełchatowskiego i przedstawiać 
kulinarne upodobania.
5.3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przedstawiciele mediów oraz fotograficy powołani przez 
organizatora, w dniu 05.09.2017.
5.4.  Spośród wszystkich nadesłanych fotografii Komisja Konkursowa wybierze autorów 3 
najciekawszych zdjęć, spośród których zostaną wybrani laureaci I, II i III miejsca. Zostaną one 
opublikowane w biuletynie „Echo” i na oficjalnej stronie internetowej powiatu bełchatowskiego.
5.5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu odbioru nagród telefonicznie lub e-
mailem.
5.6. Uroczyste przekazanie nagród odbędzie się  w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.
5.7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatną publikację zgłoszonych na konkurs fotografii w 
materiałach promocyjnych organizatora, w tym w folderach pokazujących walory powiatu 
bełchatowskiego, na stronie www.powiat-belchatowski.pl, Facebooku oraz w mediach. 
W tym zakresie uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęć, bez 
ograniczeń co do czasu i terytorium w zakresie korzystania i rozporządzania nimi, na wszystkich polach 
eksploatacji, a w szczególności do:
- wykorzystania ich w całości lub części w materiałach promocyjnych organizatora, w tym w folderach 
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pokazujących walory powiatu bełchatowskiego,
- umieszczania na stronie www.powiat-belchatowski.pl,
- umieszczania w portalach społecznościowych, takich jak m.in. Facebook
- umieszczania w utworach multimedialnych.
Uczestnik wyraża zgodę na dokonywania zmian i przeróbek zdjęć, w tym do wykorzystania ich w całości 
lub części oraz łączenia z innymi utworami.
5.8. Uczestnik wraz z nadesłaniem fotografii na konkurs składa oświadczenie o przeniesieniu 
majątkowych praw autorskich na organizatora o treści jak w pkt. 5.7. Wzór oświadczenia został 
dołączony do regulaminu.

6. Postanowienia końcowe: 
6.1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z „Ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, w celach związanych z realizacją konkursu.
6.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.
6.3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6.4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


