Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej

Regulamin Konkursu fotograficznego
pn. „Fundusze w obiektywie”
organizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
(Departament Polityki Regionalnej)
§1
Postanowienia ogólne
1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW),
w imieniu którego działa Departament Polityki Regionalnej z siedzibą
w Poznaniu,

al.

Niepodległości

18,

zwany

dalej

„Organizatorem”,

przygotowuje Konkurs fotograficzny pn.: „Fundusze w obiektywie”.
2. Celem

Konkursu

Funduszami

jest

zainteresowanie

Europejskimi,

a zwłaszcza

mieszkańców

Wielkopolski

Wielkopolskim

Regionalnym

Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, a także pokazanie w ramach
tzw. dobrych praktyk, projektów, które zostały zrealizowane dzięki WRPO.
Atutem Konkursu jest również podniesienie świadomości społeczności
lokalnych w zakresie wykorzystania środków unijnych.
3. Konkurs

jest

skierowany

do miłośników

(amatorów

i profesjonalistów)

fotografii, zarówno w Wielkopolsce, jak i na terenie całego kraju.
§2
Terminy związane z przebiegiem Konkursu
1. czerwiec 2011 r. – ogłoszenie Konkursu fotograficznego.
2. 20 lipca 2011 r. – zakończenie Konkursu fotograficznego.
3. sierpień 2011 r. – rozstrzygnięcie Konkursu.
4. wrzesień/ październik 2011 r. – wręczenie nagród laureatom konkursu.
5. Organizator zastrzega, że ww. terminy mogą ulec zmianie.
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§3
Warunki uczestnictw a w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie (lub dostarczenie
osobiste)

do 20

lipca

2011

r.

płyty CD/DVD

ze zdj ęciami

projektów

(dopuszcza się wykorzystanie grafiki komputerowej np. kolaż – wariacje,
kompozycje zdjęć kilku projektów lub tego samego projektu w różnych
ujęciach) oraz formularza zgłoszeniowego – Załącznik nr 1 na adres:
Urząd

Marszałkowski

Województwa

Wielkopolskiego

w Poznaniu,

Departament Polityki Regionalnej, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
(kancelaria ogólna), z dopiskiem Fundusze w obiektywie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie
prac

o niskiej

jakości

technicznej;

przesłanych

w złym

formacie;

rozdzielczości lub wielkości pliku; prac, których autorzy nie przesłali
oświadczeń oraz prac, które naruszają regulamin Konkursu.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
§4
Forma przekazyw ania zdjęć
1. Zdjęcia muszą być przekazane w jednym egzemplarzu na płycie CD/DVD
w pliku o wysokiej rozdzielczości tj. 300 dpi w formacie JPG, TIFF.
2. Zdjęcia powinny być opisane (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym) tzn.
powinny

zawierać:

zrealizowane.

Lista

tytuł

projektu

projektów,

oraz miejscowość,

które

zostały

w której

zrealizowane

zostały

w ramach

WRPO, stanowi Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
3. Zdjęcia

powinny

Wielkopolskiego

przedstawiać

Regionalnego

projekty

Programu

zrealizowane

Regionalnego

w ramach

na lata

2007-

2013. Mogą to być np. obiekty architektoniczne, elementy architektury
i krajobrazu,

wyremontowane

budynki,

odrestaurowane

miejsca

turystyczne, w tym parki, skwery itp.
4. Organizator nie zastrzega ilości nadesłanych zdjęć.
5. Uczestnik

zobowiązuje

się

do zachowania

zdjęcia

w oryginale,

jeśli

zdjęcie przysłane na konkurs było poddane obróbce.

2

§5
Nagrody
1. W Konkursie do wygrania jest 2000 zł brutto za zajęcie I miejsca; 1500 zł
brutto

za zajęcie

II

miejsca;

1000

zł

brutto

za zajęcie

III

miejsca.

2. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień i wręczenia zestawów
upominkowych zdjęciom, które w wyniku głosowania otrzymają wysoką
liczbę punktów.
3. Organizator zastrzega, że od wszelkich nagród zwycięzcy zobowiązani są
do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą
z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity Dz. U. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). Oznacza to, że wypłacona
laureatowi kwota zostanie umniejszona o podatek.
4. Dopuszcza się możliwość przyznania miejsc ex aequo. Wówczas nagroda
będzie średnią arytmetyczną ww. kwot stanowiących pulę nagród.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
6. Komisji oceniającej przysługuje prawo nie przyznania części nagród, jeśli
prace nie będą spełniać jej oczekiwań w danej kategorii.
7. Realizacja zobowiązania Organizatora wynikającego z przyznania nagrody
nastąpi

w terminie

do trzech

miesięcy

od dnia

ogłoszenia

wyników

Konkursu.
§6
Ocena zdjęć
1. Spośród wszystkich zdjęć Komisja Oceniająca wybierze 3 (trzy) najlepsze.
W skład

Komisji

wchodzić

Regionalnej

Urzędu

w Poznaniu

lub osoba

fotografii

użytkowej

będzie Dyrektor

Marszałkowskiego
przez

niego

w Wyższej

Departamentu

Województwa

wyznaczona,

Szkole

Polityki

Wielkopolskiego

kierownik

Umiejętności

pracowni

Społecznych

w Poznaniu oraz kierownik Oddziału Informacji, Promocji i Szkoleń.
2. Decyzje Komisji wymagają akceptacji Dyrektora Departamentu Polityki
Regionalnej UMWW.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów.
4. Organizator ma prawo nie przyjąć zdjęć do oceny, które nie spełniają
wymagań formalnych lub nie są bezpośrednio związane z tematem.
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5. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Komisję m.in.: na podstawie
poniższych kryteriów:
a) oryginalność, innowacyjność i trafność pomysłu,
b) walory artystyczno-wizualne,
c) ulotność zjawiska, semantyka obrazu,
d) jakość i rozdzielczość zdjęć.
6. Jeśli dwie lub więcej prac uzyska tę samą liczbę punktów, Komisja
przeprowadzi dodatkowe głosowanie.
7. Komisja

oceniająca

ma

prawo

zdyskwalifikować

nadesłane

prace

lub uczestnika/ów Konkursu z ważnych przyczyn takich jak np. brak praw
autorskich do zdjęcia.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału
Informacji, Promocji i Szkoleń Departamentu Polityki Regionalnej UMWW,
tel. 61 65 80 607, e-mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl.
2. Organizatorzy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za działania

lub zaniechania osób trzecich podejmowane w związku z Konkursem.
3. W

przypadku

Regulaminu

wątpliwości

rozstrzygnięć

dotyczących

dokonuje

interpretacji

Dyrektor

niniejszego

Departamentu

Polityki

Regionalnej UMWW.
4. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane
na stronie internetowej Organizatora www.wrpo.wielkopolskie.pl.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu.
6. Organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

odstąpienia

od Konkursu bez

podawania przyczyny.
7. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8. Udział

w Konkursie

jest

dobrowolny.

Uczestnicy

pokrywają

koszty

związane z przygotowaniem i wysyłką zdjęć.
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu. Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń, co
do terytorium, z chwilą przekazania prac udzielają na rzecz Samorządu
Województwa Wielkopolskiego prawa do ich wykorzystania na wszelkich
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polach eksploatacji, a w szczególności: drukowania w dowolnej liczbie
egzemplarzy,
oraz innych

wprowadzania
formach

wprowadzania

do obrotu,

utrwaleń

do pamięci

poprzez prezentowanie

zamieszczania

nadających

komputerów,

się

do rozpowszechniania,

publicznego

na billboardach

w Internecie

odtwarzania

lub wystawach

np.:

w celu

upowszechniania wiedzy o Funduszach Unijnych, nadawania za pomocą
wizji lub/i fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacj ę naziemną
lub/i za pośrednictwem satelity, remitowania (m.in. za pośrednictwem
telewizji kablowej oraz platform cyfrowych), publicznego udostępniania
w taki sposób, by każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie
wybranym, wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych.
10. Na

potrzeby

Konkursu

uczestnicy

wyrażają

zgodę

na przetwarzanie

swoich danych osobowych przez Organizatora.
11. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą
przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród
oraz w celach dowodowych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo
wglądu

do swoich danych

osobowych

oraz do ich

poprawienia.

Dane

osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze zm.).
12. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza jednocześnie, że:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych
zdjęć

i nie

są

ograniczone

lub obciążone

prawami

osób

trzecich

oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich,
b) nadesłane

zdjęcia

nie

były

wcześniej

nigdzie

publikowane

ani

emitowane,
c) zgłaszane

do Konkursu

fotografie

nie

były

wcześniej

nagradzane

w żadnym innym konkursie fotograficznym,
d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie
i korzystanie z nadesłanych zdjęć,
e) przenosi ww. prawa na Organizatora zezwalając mu na wykorzystanie
zdjęć na różnych polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 9.
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