Regulamin konkursu fotograficznego
„Obraz regionu w kadrze”
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul.
Kolumba 60a, 70-035 Szczecin, zwany dalej Organizatorem
2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs
fotograficzny „Obraz regionu w kadrze”, zwany dalej Konkursem.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest ukazanie zmian, które nastąpiły w regionie dzięki realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, popularyzacja programu oraz
skierowanie uwagi uczestników konkursu na wykorzystanie funduszy europejskich w ich
najbliŜszym otoczeniu, uświadomienie społeczeństwu, Ŝe tego typu wsparcie jest udzielane oraz
wskazanie miejsc, gdzie poprawa warunków Ŝycia jest juŜ widoczna.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
2. W konkursie zostały ustalone dwie grupy uczestników:

Pierwsza grupa uczestników – osoby poniŜej 18 roku Ŝycia

Druga grupa uczestników – 18 lat i powyŜej
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej jest wyraŜenie zgody
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - (Załącznik nr 2 Regulaminu).
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego oraz członkowie ich rodzin.
6. Za członków rodziny pracownika uwaŜa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małŜonków
zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z pracownikiem
w faktycznym poŜyciu.
§4
Zasady konkursu
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane ani nagrodzone.
2. Tematyka fotografii zgłaszanych do konkursu musi nawiązywać do projektów realizowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Fotografie powinny ukazywać elementy krajobrazu oraz architektury i infrastruktury, która
powstała przy udziale środków finansowych dostępnych w ramach programu lub zmianę
funkcji miejsc i obiektów która dokonała się w wyniku realizacji tych projektów.
3. Uczestnik moŜe zgłosić do konkursu fotografie dowolnej liczby projektów współfinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, przy
czym liczba zdjęć jednego projektu moŜe wynieść maksymalnie 5.
Dodatkowo, naleŜy wykonać zdjęcie czytelnej tablicy informacyjnej, potwierdzającej
finansowanie inwestycji z RPO WZ
4. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie plików JPEG, rozdzielczość zdjęcia min
150 dpi, a wielkość pliku nie moŜe przekroczyć 10 MB (min 1 MB).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku,
przekazane po terminie lub w inny sposób naruszające niniejszy regulamin.

6. Zdjęcia naleŜy nadsyłać w terminie od 11 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011, na adres:
konkursrpo@wzp.pl Zdjęcia nadesłane na inny adres nie będą brane pod uwagę.
7. Warunkiem przyjęcia zdjęć do konkursu, jest przesłanie w e-mailu wraz ze zdjęciami
wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 Regulaminu) oraz w przypadku
pierwszej grupy wiekowej (poniŜej 18 roku Ŝycia) zgody przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna na uczestnictwo w konkursie osoby niepełnoletniej (Załącznik nr 2 Regulaminu).
8. Na zdjęciu nie moŜe być podpisu, daty ani Ŝadnego oznaczenia umoŜliwiającego rozpoznanie
autora.
9. Do kaŜdego zdjęcia naleŜy dołączyć następujące informacje: tytuł zdjęcia; nazwę projektu,
ewentualny opis dodatkowy zawierający np.: parametry techniczne zdjęcia, własne uwagi.
10. Aktualną listę projektów moŜna znaleźć pod adresem:
www.rpo.wzp.pl/rpo/informacje_dla_wnioskodawcow/lista_projektow_dofinansowanych.htm
11. Organizator nie przyjmuje prac przesłanych drogą pocztową (w formie papierowej lub na
płytach CD/DVD).
12. Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza, Ŝe kaŜde
zgłoszone przez niego do konkursu zdjęcie jest oryginalne, jest wynikiem jego osobistej,
samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, Ŝe przysługują
mu prawa autorskie do zdjęcia w pełnym zakresie, jak równieŜ, Ŝe prawa te nie są w Ŝaden
sposób ograniczane lub obciąŜone na rzecz osób trzecich oraz, Ŝe osoba przekazująca prace
konkursowe ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do
wyraŜania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.
13. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia praw określonych powyŜej, 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.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w celu powielania i druku w dowolnej liczbie publikacji drukowanych i
cyfrowych związanych z konkursem, promocją funduszy europejskich i Województwa
Zachodniopomorskiego w dowolnym nakładzie, uŜywania ich w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń, tj. albumy, materiały promocyjne, prezentacje, a takŜe do prezentowania
prac na wystawach, kampaniach promujących RPO WZ w celu popularyzacji funduszy
europejskich.
15. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu oraz wyraŜeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883) z późn. zm. 1997 r.
§5
Komisja konkursowa
1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana Komisja oceniająca nadesłane prace
konkursowe w składzie:

Przewodniczący komisji;

Członkowie wyznaczeni przez przewodniczącego komisji – pracownicy Wydziału
Zarządzania RPO;

Zaproszeni fotografowie, przedstawiciele mediów i środowisk artystycznych.

Sekretarz Komisji
2. Zadaniem Komisji konkursowej jest:

kwalifikacja do oceny nadesłanych prac;

ocena nadesłanych prac;

przyznanie nagród.
3. Komisja konkursowa w celu wyłonienia zwycięzców zbierze się w siedzibie Wydziału
Zarządzania RPO najpóźniej do dnia 10 lipca 2011 r.
4. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.

§6
Nagrody
1. Komisja konkursowa przyznaje następujące nagrody w 2 kategoriach wiekowych:
a)
Pierwsza grupa uczestników – osoby do 18 roku Ŝycia:
I miejsce: netbook
II miejsce: przenośny dysk twardy
III miejsce: ramka cyfrowa
IV miejsce: statyw fotograficzny
8 wyróŜnień: pen drive 8 gb
b)
Druga grupa uczestników – osoby od 18 roku Ŝycia:
I miejsce: 3000 zł
II miejsce: 2000 zł
III miejsce: 1000 zł
IV miejsce: statyw fotograficzny
8 wyróŜnień: pen drive 8 gb
2. Miejsca I, II, III, o których mowa wyŜej, nie mogą być łączone ani przyznane ex aequo
3. Fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Nagrody finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
4. Lista nagrodzonych autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.rpo.wzp.pl do dnia 20 lipca 2011 r.
5. Osoby nagrodzone i wyróŜnione zostaną powiadomione (mailem lub telefonicznie) o wynikach
konkursu.
6. Nagrody rzeczowe, o których mowa w § 6 pkt 1 ppkt a) niniejszego regulaminu, zostaną
zwiększone o nagrody pienięŜne w kwocie uzaleŜnionej od wartości nagrody rzeczowej.
Nagroda rzeczowa będzie powiększona o nagrodę pienięŜną w kwocie brutto, w wysokości
uzaleŜnionej od wartości nagrody rzeczowej, która nie będzie wypłacana zwycięzcy, lecz
pobrana 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 (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307).
7. Nagrody pienięŜne, o których mowa w § 6 pkt 1 ppkt b) niniejszego regulaminu, zostaną
zwiększone o kwotę stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego
pobranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i
odprowadzonego do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym
od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307).

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany konkursu lub uniewaŜnienia konkursu
bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na
stronach internetowych www.rpo.wzp.pl
2. Pytania w sprawach dotyczących konkursu moŜna kierować do przedstawiciela Organizatora:
Dominika Wiktorowicza: dwiktorowicz@wzp.pl, tel. 91 44 11 198

