
Organizatorzy:  
 
 
 
 

 
 
Projekt współfinansowany ze środków  
Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 

 

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym  

pn. „Mazowsze – turystycznie i kulturowo”  

 

 
Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem" działając w partnerstwie z Wydziałem 

Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Starostwa 

Powiatowego w Płocku zaprasza do udziału w konkursie fotograficzny pn. „Moda na Mazowsze – 

turystycznie i kulturowo” skierowanym do młodzieży z terenu Powiatu Płockiego i miasta Płocka. 

 

Regulamin  
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, 

adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, tel. 24 268-37-74, e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl, 

www.mlodzirazem.pl  

2. Partnerami są:  

 Starosta Płocki – P. Mariusz Bieniek oraz Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji - Starostwa Powiatowego w Płocku.  

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: „Turystyka kulturowa - coś dla mnie i 

dla ciebie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

4. Konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu Powiatu Płockiego i miasta Płocka. 

5. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej www.mlodzirazem.pl. 
 

 

§ 2  CEL 

Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poznania miejsc kulturowych i 

turystycznych, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz 

zainspirowanie do lepszego poznania walorów turystycznych, krajobrazowych, zabytków oraz 

historii Zachodniego Mazowsza. 

Konkurs przyczyni się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych naszego regionu, jak 

również do upowszechniania mody na aktywne spędzanie wolnego czasu. 

 

§ 3  OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka.  

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć, które powinny prezentować ciekawe 

walory turystyczne, przyrodnicze, krajobrazy, elementy kultury naszego regionu, 

3. Zdjęcia powinny być dostarczone w formacie JPG na nośniku cyfrowym, 

4. Kolorystyka zdjęć - dowolna (kolorowe, czarno-białe, sepia itp.) 
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§ 4   WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace fotograficzne spełniające następujące kryteria: 

• prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie zgodne z tematem konkursu, 

• zdjęcie o min. rozdzielczości 1920x1440 

• warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie organizatorom konkursu tj. 3 zdjęć na nośniku 

cyfrowym, 

• każde zdjęcie musi posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, adres/kontakt: 

krótką informacje o zdjęciu (gdzie wykonane, co przedstawia, co zadecydowało o oddaniu tego 

zdjęcia na konkurs),  

• wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do ich publikacji. 

2. Ocenie podlegają prace spełniające wszystkie kryteria zapisane w informacjach ogólnych. 

3. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu fotograficznego będzie osoba niepełnoletnia, 

konieczne jest podpisanie Zgłoszenia również przez Rodzica/Opiekuna prawnego. 

4. Zgłaszający fotografię/fotografie musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, w 

tym zgodę osób znajdujących się na fotografiach na ich publiczne udostępnianie, w przypadku 

gdy będzie to miało miejsce. Z chwilą nadesłania fotografie (odbitki) przechodzą na własność 

Organizatora Konkursu. Fotografie nie będą zwracane autorom. 

5. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii przez Organizatora na 

potrzeby promocji Organizatora konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo 

wykorzystania przesłanych przez uczestników fotografii w materiałach promocyjno-

reklamowych, w publikacjach oraz wystawach – bez obowiązku powiadomienia autora 

fotografii, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania fotografii. 

 

 

§ 5  KRYTERIA OCENY 

Wyłonione zostaną najlepsze prace, przede wszystkim biorąc pod uwagę: 

- interesujące ujęcie tematu, 

- oryginalność, 

- formę prezentacji, 

- bogactwo treści. 

 

§ 6. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w terminie do 25 września 

2019r. na adres: Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres 

biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl  
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2019 r 

podczas Seminarium podsumowującego projekt pn. „Turystyka kulturowa ‐ coś dla mnie 

i dla ciebie”.  

3. Decyzja Jury jest ostateczna. 
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4. Prezentacja najlepszych prac w formie wystawy będzie przygotowana podczas Seminarium 

podsumowującego projekt pn. „Turystyka kulturowa ‐ coś dla mnie i dla ciebie”. 

 

§7. NAGRODY 

1. Jury nagrodzi laureatów nagrodą rzeczową oraz dyplomem.  

2. Nagrody i dyplomy: 

 Nagrody główne - 3 sztuki (Smartwatch) 

 Wyróżnienia - 3 sztuki (Smartwatch) 

 Wszystkim autorom prac przyznane zostaną dyplomy za udział w konkursie. 

 

 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie uczestników do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

2. Dane osobowe laureatów i osób biorących w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu 

opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagród laureatom. 

3. Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie akceptuje w całości postanowienia regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie 

naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy konkursu 

zostaną poinformowani. 
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Załącznik Nr 1  

 

Karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Moda na Mazowsze – 

turystycznie i kulturowo” 

 

 

Tytuł  pracy (zdjęcia):  

Zdjęcie nr.1. ……………………………………………………..………..… 

Zdjęcie nr.2. ……………………………………………………..………..… 

Zdjęcie nr.3. ……………………………………………………..………..… 

 

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………... 

Adres autora: …………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy, e-mail: ……………………………………………………….…... 

Nazwa, adres szkoły i numer klasy uczestnika: 

………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce wykonania zdjęcia: 

Zdjęcie nr.1. ……………………………………………………..………..… 

Zdjęcie nr.2. ……………………………………………………..………..… 

Zdjęcie nr.3. ……………………………………………………..………..… 

 

Podpis autora ……………………………… 

 

6. Kartą zgłoszeniową należy przesłać wraz ze zdjęciami do dnia do 25/09/2019r. na adres: 

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres biura: 09 - 402 Płock, 

ul. 1 Maja 7C, ;lub e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl  
 

 

………………………………….….  …………………………………….…. 

miejscowość i data       podpis zgłaszającego 
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

 

…………………                            …………………………………………………………… 

data                          czytelny podpis uczestnika* 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu 

fotograficznego oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem 

danych osobowych jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” (adres biura: 09-402 Płock, ul. 

1 Maja 7C). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane. 

 

 

…………………                            …………………………………………………………… 

data                          czytelny podpis uczestnika * 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 

Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” (adres biura: 09-402 Płock, ul. 1 Maja 7C) oraz 

Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, na potrzeby konkursu fotograficznego pn. „Moda na Mazowsze 

– turystycznie i kulturowo”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 

komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 

stronach i portalach społecznościowych m.in. Facebook: Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi 

Razem” oraz Starostwa Powiatowego w Płock) a także zamieszczenie w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych, w tym w przygotowanych relacjach prasowych. 

5. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich 

dóbr osobistych. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę odwołać w każdym 

czasie poprzez kontakt z Administratorami. 

 

Oświadczenie 
Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do 

nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."  

 

 

…………………                            …………………………………………………………… 

data                          czytelny podpis uczestnika * 

 
*- UWAGA: w przypadku osób nieletnich podpis opiekuna prawnego/rodzica  

 


