
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
o nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

pod hasłem: 
 „Nieodkryte Zachodniopomorskie” 

 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie przy 

ul. Korsarzy 34. 

2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Sekretariat Konkursu, który mieści się w 

Wydziale Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, Plac Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, II p. p. 

35.  

3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs fotograficzny 

o nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem „Nieodkryte 

Zachodniopomorskie”, zwany dalej Konkursem. 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem konkursu jest: 

a) promocja Województwa Zachodniopomorskiego poprzez zachęcenie mieszkańców do 

wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków naszego regionu, a przy tym 

do podzielenia się tymi wrażeniami wyrażonymi w nadesłanych fotografiach, 

b) popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia 

codziennego, sposobu na rekreację oraz wydłużenie sezonu turystycznego,  

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców mających swoje miejsce zameldowania na 

terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 3 (trzech) zdjęć, wraz z 

wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załączniki nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

4. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. 

5. Z udziału w Konkursie wyłącza się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa   

Zachodniopomorskiego oraz członków ich rodzin. 

6. Za członków rodziny pracownika uważa się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków 

zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z pracownikiem  



 

 

w faktycznym pożyciu.  

7. Z udziału w Konkursie wyłącza się również osoby zajmujące się profesjonalnie / zawodowo 

fotografią oraz  freelancerów. 

 

§ 4 

Zasady konkursu 

 

1. Zdjęcia oraz Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 3 ust. 3,  należy nadsyłać w terminie od 

dnia 2 lipca  do dnia 30 września 2012 roku poprzez stronę internetową: www.turystyka.wzp.pl, 

zakładka Konkursy . 

2. Organizator nie przyjmuje prac nadesłanych drogą pocztową (w formie papierowej lub na płytach 

CD/DVD). 

3. Nadesłane zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność 

Uczestnika. 

4. Nadesłane zdjęcia muszą być wykonane w roku bieżącym lub roku go poprzedzającym. 

5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do 

innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym innym konkursie 

nagradzane. 

6. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

7. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia winny być związane tematycznie z wypoczynkiem turystycznym w 

Województwie Zachodniopomorskim, tj. powinny dotyczyć atrakcji turystycznych, krajobrazów, 

wydarzeń, miejsc, które kojarzą się z hasłem Konkursu „Nieodkryte  Zachodniopomorskie”. 

8. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny zostać przesłane w formacie plików JPEG, 

przy czym  wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB. 

9. Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza, że 

zabrania się dokonywania własnej obróbki dokonanego zdjęcia , poprzez np. usuwanie z obrazu 

lub dodawanie do obrazu  zbędnych lub dodatkowych zdaniem Autora elementów.  

10.  Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać poprzez 

wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane oraz daty kiedy zostało zrobione. 

11. Opisu, o którym mowa w ust. 10, dokonuje się w przeznaczonym do tego miejscu  na stronie 

internetowej Organizatora wskazanej w ust. 1. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości 

technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku, na awersie których będą 

się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty). 

13. Uczestnik poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza, że jego 

zdjęcie/zdjęcia są jego własnością, nie narusza/naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich, 

a także iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęć w pełnym zakresie. Uczestnik potwierdza 

również, iż zdjęcia te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich 



 

 

oraz że osoba przekazująca fotografie ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono 

na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. 

14. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 

praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako osoba 

wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną 

z tego tytułu. 

15. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych 

zgodnych z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 

poz. 883, z późn. zm.). 

16. Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

17. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także 

prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie 

oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Konkursu. 

 

§ 5 

Komisja Konkursowa 

 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. 

3. W skład Komisji oceniającej nadesłane prace wejdą: 

1) Przewodniczący Komisji, 

2) członkowie wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji (max. 5 osób), 

3) zaproszeni fotografowie lub przedstawiciele mediów (max. 3 osoby), 

4) Sekretarz Komisji. 

4. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie nagród. 

5. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji. 

6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

7. Tryb działania Komisji określa Regulamin Prac Komisji Konkursowej stanowiący Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 6 

Nagrody 

 

1. Za określone miejsca przysługują następujące nagrody: 

I miejsce – tablet  

II miejsce – przenośny dysk twardy 



 

 

III miejsce – ramka cyfrowa 

wyróżnienie – pen drive 8 GB (max. 5 sztuk) 

2. Lista nagrodzonych autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronie internetowej wskazanej w § 4 

ust. 1. 

3. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione (mailem lub telefonicznie) o 

wynikach Konkursu. 

4. Nagrody rzeczowe, o których mowa w § 6 ust.1 Regulaminu, zostaną zwiększone o nagrody 

pieniężne w kwocie uzależnionej od wartości nagrody rzeczowej. Kwoty te nie będą wypłacane 

zwycięzcy, lecz zostaną pobrane jako zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody 

rzeczowej, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307). 

5. Warunkiem przekazania nagród wskazanych w § 6 ust. 1, jest podpisanie przez Laureata umowy 

dotyczącej nieodpłatnego przekazania Organizatorowi praw autorskich do nagrodzonych fotografii, 

której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, oraz doręczenie podpisanego 

egzemplarza umowy do Sekretariatu Konkursu najpóźniej na dwa dni, przed terminem wręczenia 

nagród. 

6. W sytuacji, gdy Laureat lub osoba wyróżniona w Konkursie nie dostarczy do Sekretariatu 

Konkursu najpóźniej na dwa dni przed terminem wręczenia nagród podpisanej umowy dotyczącej 

nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich, o której mowa w ust. 5, zostaje automatycznie 

wykluczona z Konkursu bez prawa do nagrody, a na jej miejsce wchodzi Uczestnik zajmujący 

dotychczas miejsce niższe. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez 

podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej, 

wskazanej w § 4 ust. 1. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
„Nieodkryte Zachodniopomorskie” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

OŚWIADCZENIE 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI 

 

 

TELEFON 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

 

 

1. Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu  „Nieodkryte Zachodniopomorskie”. 

 

2. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są wynikiem mojej osobistej, samodzielnej 

twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mi prawa autorskie 

do zdjęć w pełnym wymiarze, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub 

obciążone na rzecz osób trzecich. 

 

3. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw autorskich zobowiązuję się wstąpić w miejsce Organizatora do wszczętego 

postępowania lub zrekompensować mu – wedle jego wyboru – koszty z nim związane, zwalniając 

go tym samym od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu. 

 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych do celów niezbędnych do 

realizacji konkursu. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

REGULAMIN PRAC  

KOMISJI KONKURSOWEJ 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją, 

powołanej celem rozstrzygnięcia Konkursu fotograficznego o nagrodę Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego pod hasłem: „Nieodkryte Zachodniopomorskie”, zwanego dalej Konkursem. 

 

§ 2 

1. Przewodniczącym Komisji jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego lub osoba przez 

niego wskazana. 

2. Przewodniczący powołuje i odwołuje Członków Komisji. 

3. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora – maks. 5 osób,  oraz 

zaproszeni fotografowie lub przedstawiciele mediów – maks. 3 osoby. 

4. W skład Komisji nie mogą być powołane osoby, których stosunek prawny lub faktyczny budzi 

wątpliwości co do bezstronności wobec osób przystępujących do Konkursu. 

 

§ 3 

1. Do zadań Komisji należy kwalifikacja nadesłanych fotografii, ich ocena oraz przyznanie nagród. 

2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji. 

3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 4 

1. W pierwszej kolejności Komisja sprawdza Formularze zgłoszeniowe pod względem formalnym. 

2. Formularze zgłoszeniowe uczestników Konkursu, niespełniające wymogów formalnych, Komisja 

pozostawia bez  rozpatrzenia, co oznacza tym samym wykluczenie z uczestnictwa w konkursie 

przesłanych wraz z formularzem fotografii. 

 

§ 5 

1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego  

lub w przypadku braku możliwości pełnienia przez niego funkcji, przez Wiceprzewodniczącego. 

2. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

lub braku możliwości pełnienia funkcji, Wiceprzewodniczący. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej uznane jest za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 

połowa składu. 

4. Wyboru laureatów Komisja Konkursowa dokonuje zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym.  

§ 6 

1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych fotografii i przyznaje kolejno nagrody oraz 

wyróżnienia. 



 

 

2. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów      

decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności lub braku możliwości 

pełnienia funkcji, głos Wiceprzewodniczącego. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wyboru 

nagrodzonych prac, nie podlega zaskarżeniu. 

3. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Komisji 

Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu. 

4. W sytuacji, gdy Laureat lub osoba wyróżniona w Konkursie nie dostarczy do Sekretariatu 

Konkursu najpóźniej na dwa dni przed terminem wręczenia nagród podpisanej umowy dotyczącej 

nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich, o której mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu Konkursu, 

zostaje automatycznie wykluczona z Konkursu bez prawa do nagrody, a na jej miejsce wchodzi 

Uczestnik zajmujący dotychczas miejsce niższe. 

 

§ 7 

 

Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu pocztą elektroniczną na podany w Formularzu 

zgłoszeniowym adres e-mail lub pisemnie na podany w formularzu zgłoszeniowym adres 

korespondencyjny. Ponadto informacja o wyniku Konkursu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej: www.turystyka.wzp.pl, zakładka Konkursy. 

 

§ 8 

 

1. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest protokołowane. 

2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej podpisują uczestnicy posiedzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

 

UMOWA Nr ……….……………… 

 

zawarta w dniu  ………………… w Szczecinie  

 

pomiędzy : 

 

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu, którego działają:  

1. ……………………….…..……… - …….…………………….. Województwa Zachodniopomorskiego, 

2. …………………….……..……… - …….…………………….. Województwa Zachodniopomorskiego, 

zwanym dalej Organizatorem 

a 

Panem/Panią ……………………………………………………………………, zam. ……………………… 

……………………………………………………, tel. ……………………………… legitymującym się 

dowodem osobistym …………………………………………………… 

zwanym dalej Laureatem 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Województwo 

Zachodniopomorskie Konkursu Fotograficznego o nagrodę Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego pod hasłem : „Nieodkryte Zachodniopomorskie” 

 

§ 1 

 

1. Laureat oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie 

Fotograficznym o nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem : 

„Nieodkryte Zachodniopomorskie”, zwanego dalej Konkursem, zdjęć. 

2. Zdjęcia są wolne od praw osób trzecich. 

3. W sytuacji zgłoszenia swoich praw do projektu przez osoby trzecie Organizator powiadomi o tym 

niezwłocznie Laureata, a ten ma obowiązek wstąpić do toczącego się postępowania po stronie 

Organizatora. 

 

§ 2 

 

1. Laureat z chwilą podpisania niniejszej umowy nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie 

prawa majątkowe do zdjęć w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich w rozumieniu 



 

 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. i o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez czas 

nieoznaczony na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie zdjęć dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale, 

b) wprowadzanie zdjęć do obrotu w całości lub w częściach w tym ich zbywanie, 

c) dowolne wykorzystanie zdjęć, 

d) wprowadzanie zdjęć w całości lub w częściach do pamięci komputerów i innych podobnie 

działających urządzeń, 

e) udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystanie zdjęć w całości lub                

w częściach przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym 

rozdziale, 

f) zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 

g) prawo adoptowania całości lub poszczególnych części zdjęć dla różnego rodzaju 

odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, 

rozpowszechnianie i wprowadzanie ich do obrotu, 

h)  wykorzystywanie zdjęć w całości lub w częściach i w ustalonej przez Zamawiającego 

formie do celów marketingowych, 

i) zwielokrotnianie zdjęć w całości lub częściach dowolną techniką, 

j) prawo adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 

przeróbek i modyfikacji poszczególnych części zdjęć, w tym zmiana głębi kolorów, 

wielkości i innych podobnych w specjalistycznych graficznych programach komputerowych, 

k) wykorzystywanie w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych, 

l) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie zdjęć w całości lub w częściach jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny 

oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym dyskach komputerowych oraz                          

z wykorzystaniem sieci www, 

m) rozpowszechnienia kopii zmodyfikowanych zdjęć, a także ich poszczególnych 

egzemplarzy, 

n) poprawianie, modyfikowanie, rozwijanie i powielanie całości lub dowolnych elementów 

zdjęć, 

o) digitalizacja zdjęć. 

2. Korzystanie ze zdjęć przez Organizatora oraz przez podmioty, którym Organizator udzieli zgody 

na ich używanie, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością 

Organizatora, mieści się w granicach przeniesionych na Organizatora praw autorskich i nie 

wymaga zapłaty na rzecz Laureata jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Laureat 

oświadcza nadto, że w sposób nieograniczony w czasie oraz bez ograniczenia ilościowego, 

upoważnia Organizatora do korzystania ze zdjęć w Polsce oraz we wszystkich Państwach Świata 

oraz do dokonywania modyfikacji. 

§ 3 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy znajdują zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych powszechnie 



 

 

obowiązujących aktów prawnych. 

 

§ 4 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - w postaci aneksu - pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 5 

1. Strony będą dążyły do rozwiązania ewentualnych sporów, związany z wykonaniem niniejszej 

umowy, na drodze polubownej. 

2. Termin na rozstrzygnięcie sporów w trybie, o którym mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od momentu 

zakomunikowania ich stronie przeciwnej. 

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory 

powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego ze względu na siedzibę Organizatora. 

 

§ 6 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  

dla Organizatora i jeden egzemplarz dla Laureata. 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

……………………………………………     ………………………………… 

ORGANIZATOR       LAUREAT 

 

 


