
  REGULAMIN 
XIV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Ziemia Piotrkowska – Moja Mała Ojczyzna”  
 

 
1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od wieku. Każdy uczestnik konkursu 
zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych – Warunek konieczny. 
 
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie 
Trybunalskim, którzy brali udział w jego organizacji oraz członkowie komisji konkursowej. 
 
4. Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najlepszych zdjęć, wykonanych w Powiecie 
Piotrkowskim ziemskim – tj. gmina i miasto Sulejów, gmina i miasto Wolbórz, gminy: Aleksandrów, 
Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Wola 
Krzysztoporska, w kategorii: 
 
 

„Nasza Ziemia Piotrkowska”  
 
 
Fotografie będą wykorzystywane w celach promocyjnych powiatu m.in. poprzez udostępnianie 
w kalendarzach, folderach, widokówkach, mapach, albumach. 
 
4.1. Technika zdjęć jest dowolna. Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej 21 x 27 cm  (A4), 
300 dpi. Każde zdjęcie powinno być wywołane i przekazane z opisem (tytuł)  na płycie CD. 
 
4.2. Każda praca powinna być opatrzona tytułem i zawierać krótki opis: datę wykonania, 
co przedstawia, miejsce. Dane te należy zamieścić w Karcie Zgłoszenia. 
 
4.3. Autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż 10 prac. 
 
4.4. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich 
do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniem zgody na publikację od osób, znajdujących się 
na zdjęciu. 
 
4.5. Przesłanie zdjęć na konkurs oznacza udzielenie Organizatorom nieodpłatnej licencji 
niewyłącznej na prezentację fotografii na stronie internetowej www.powiat-piotrkowski.pl, a także 
na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach 
i na wystawie pokonkursowej Organizatora. 
 
5. Najważniejszymi kryteriami oceny, zgłoszonych prac są: charakter pracy, odpowiadający celom 
promocyjnym powiatu, poprawność techniczna, nowatorskie ujęcie. 
 
6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja. Decyzje komisji są ostateczne. 



 
7. Dyskwalifikowane będą prace: 
- przedstawiające miejsca spoza obszaru Powiatu Piotrkowskiego, w tym także Miasta Piotrkowa   
  Trybunalskiego lub błędnie opisane,  
- poddane modyfikacjom innym niż kadrowanie, zmiana kontrastu, jasności i nasycenia,  
- niebędące oryginalnymi fotografiami i własnością autora. 
 
8. W rozstrzygniętym konkursie zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. Zwycięzcy konkursu 
otrzymają bony, które mogą być zrealizowane po konsultacji z pracownikiem Starostwa 
Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
9. Warunkami uczestnictwa w konkursie są: 
- dostarczenie prac konkursowych organizatorowi konkursu listownie lub osobiście, 
- podanie danych autora pracy: imię i nazwisko, adres (dodatkowo numer telefonu, e-mail), wiek 
   w Karcie Zgłoszenia. 
 
9.1. Koszty nadesłania prac konkursowych ponosi uczestnik konkursu. 
 
9.2. Zgłoszenia niekompletne, nie będą rozpatrywane. 
 
10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku, 
gdy prace konkursowe nie spełnią oczekiwań organizatora. 
 
11. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 15 października 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego. 
 
12. Uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić Kartę Zgłoszenia i dołączyć go do prac 
konkursowych, a następnie dostarczyć osobiście do pokoju nr 8 lub przesłać na adres:  
Starostwo Powiatowe, 97 -300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7, z dopiskiem „Konkurs 
Fotograficzny ”. 
 
13. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy 
pokonkursowej, o jej terminie wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną poinformowani 
telefonicznie lub mailowo. 
 
14. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Grzegorz Sipa – pokój 2, tel. 44 732 – 88 – 18 
 

 
ORGANIZATOR 

 


