
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Nowogard zimą” 

  
Organizator: Burmistrz Nowogardu. 
 

Cel konkursu: Promocja walorów naturalnych, turystycznych gminy Nowogard. 
Popularyzacja wiedzy ogólnej o gminie Nowogard.   
 

Temat konkursu: zdjęcia muszą przedstawiać dowolne walory z gminy Nowogard (natura, 
budynki, elementy infrastruktury, pomniki przyrody itp.). Wymagane są zdjęcia aktualne, 
wykonane podczas zimy 2012/2013. 
 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dowolne osoby fizyczne (mieszkańcy, turyści, goście 
gminy). 
2. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następujące kryteria: 
- technika wykonania: fotografia, 
- format: 10x15cm, prace wydrukowane na papierze fotograficznym, 
- zdjęcia muszą zostać opatrzone datą  wykonania fotografii, 
- na tylnej stronie zdjęcia należy zamieścić opis przedstawionego obrazu (miejsce, przedmiot 
pracy), 
- prace nie mogą zawierać treści nieprzyzwoitych. 
3. Praca musi być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą urodzenia wraz z 
podaniem tytułu konkursu „Nowogard zimą”. 
4. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić kilka prac wykonanych indywidualnie i samodzielnie (nie 
dopuszcza się prac zbiorowych). 
5. Prace nie podlegają zwrotowi, zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 
przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia 
twórcy. 
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą zgłoszenia 
udziału w konkursie, stanowiącego załącznik do regulaminu, podpisanego przez uczestnika 
konkursu. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. 
7. Przekazanie prac następuje osobiście lub za pośrednictwem poczty pod podany niżej 
adres: 

 

Urząd Miejski w Nowogardzie 

plac Wolności 1, pok. nr 5 

72-200 Nowogard 
 

8. Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na adres pocztowy wskazany w 
pkt. 7. 
9. Prace muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący dostarczenie przesyłki w stanie 
nienaruszonym, zakopertowane, oraz opatrzone imieniem, nazwiskiem i napisem – Konkurs 
„Nowogard zimą”.     
10. Termin nadsyłania prac: do dnia 28 lutego 2013 roku, do godz. 1530. 
 

Nagrody  



 

1. Komisja konkursowa przyzna nagrodę główną w formie bonu pieniężnego o 
równowartości 1000 zł.  

2. Komisja konkursowa posiada prawo przyznania 2 wyróżnień w formie pieniężnej w 
wysokości      200 zł każde. 

3. Od przychodu w postaci nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt. 1 pobiera się (od 

osoby fizycznej) zryczałtowany podatek dochodowy  w wysokości 10 % nagrody. 

4. Komisja konkursowa posiada prawo określenia formy przekazania nagrody (np. bon). 

5. Zwycięzca oraz laureaci - niepełnoletni wykorzystają nagrodę pod nadzorem pełnoprawnego 

opiekuna. Opiekun w razie zdobycia nagrody swojego podopieczne dostarczy oświadczenie o 

samodzielnym wykonaniu pracy podopiecznego oraz o wykorzystaniu nagrody przez 

podopiecznego pod jego nadzorem. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu  
1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę i laureatów konkursu w terminie do 10 marca 

2013 roku. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w całości lub  w 

części, m.in. poprzez ich publikację na stronie internetowej www.nowogard.pl oraz w 
prasie lokalnej.  

3. Prace przesłane na konkurs zostaną wykorzystane podczas wystawy w Nowogardzkim 
Domu Kultury, bądź w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

4. Organizator powiadomi laureata o wybraniu jego pracy celem wręczenia nagrody. 
5. Informacja o wyłonieniu zwycięskiej pracy zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.nowogard.pl oraz w prasie lokalnej.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nowogard.pl/
http://www.nowogard.pl/


 

 
 
 

Zgłoszenie udziału w konkursie „Nowogard zimą” 

 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………..………... 
Imię i nazwisko uczestnika

 

 
 

……………………………………………………………………….. 
Data urodzenie, Miejsce urodzenia

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
Adres 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
tel. kontaktowy, e-mail  / ( osoba niepenioletnia) imię i nazwisko pełnoprawnego opeikuna

 

 

Zgłaszając swój udział w konkursie „Nowogard zimą” OŚWIADCZAM, ŻE: 
1. akceptuję w całości postanowienia regulaminu konkursu „Nowogard zimą” 

organizowanego przez Burmistrza Nowogardu; 
2. zgłaszam do konkursu pracę, która jest wykonana indywidualnie i samodzielnie oraz nie 

była publikowana przeze mnie oraz przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek 
praw osób trzecich; 

3. przekazując pracę organizatorowi konkursu przenoszę w całości nieodwołalnie 
majątkowe prawa autorskie twórcy pracy na rzecz organizatora, bez prawa do 
wynagrodzenia twórcy, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631 z późn. zm.) w tym w szczególności:  
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy;  
 w zakresie rozpowszechniania pracy tj. publiczne wystawienie, wyświetlenie,  
 w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,;  
4. jestem świadoma/y możliwości opublikowania pracy w dowolnej formie przez 

organizatora lub osoby trzecie, którym organizator powierzy taką czynność; 
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i jego 

przedstawiciela ustawowego dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego przebiegu 
konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 
 
 

………..……………………………………………………………………………… 
czytelny podpis uczestnika  

 
….....................................................................................................................

 
czytelny podpis opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej 

 



 

………………………………………………… 
miejscowość i data

 

(bezwzględnie wymagane)  


