
ZARZĄDZENIE NR .&/.1/2016 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE 

Z DNIA/U2. LUTEGO 2016 ROKU

w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pt. „Gmina Chorzele w Obiektywie”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 
1515)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§!
Ogłaszam konkurs fotograficzny „Gmina Chorzele w Obiektywie”, którego regulamin stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mar 8 ozczepankowska



REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„GMINA CHORZELE W OBIEKTYWIE”

(zwanym dalej „Konkursem”)

§ 1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1, 

06-330 Chorzele, NIP: 761-11-94-907 (zwany dalej „Organizatorem”)

§ 2. Cel Konkursu

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających Gminę Chorzele, które pokażą piękno 
przyrody ją  otaczającej, zabytki, ciekawe miejsca oraz historię. Organizator chce pokazać gminę taką, 
jaką widzą ją  jej mieszkańcy i turyści: oryginalne i nieopatrzone ujęcia znanych miejsc, zakątki odkryte 
tylko przez nielicznych, miejsca historyczne i ważne dla mieszkańców, ukazujące zwykłych i 
niezwykłych mieszkańców, a także zielone ostoje.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje (dalej zwany: Uczestnikiem Konkursu”), z 
wyłączeniem profesjonalnych fotografów, prowadzących własną działalność związaną z 
fotografowaniem.

§ 4. Czas trwania Konkursu

Prace konkursowe można nadsyłać w okresie od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lipcu 2016 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
podczas Dni Chorzel organizowanych w pierwszym weekendzie sierpnia.

§ 5. Zasady udziału w Konkursie

1. Fotografie należy przesyłać w jednej z 2 kategorii wiekowych:
• 7 -  17 lat ( uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjów z terenu Gminy Chorzele);
• 18 i więcej.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny;
3. Osoby niepełnoletnie muszą przesłać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Fotografie powinny posiadać 1 autora;
5. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu;
6. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 różne zdjęcia lub 5 jeśli stanowią one reportaż -  serię i mają 

być traktowane jako całość.
7. Do zdjęć, na których na pierwszym planie znajdują się wyraźne i łatwe do rozpoznania postacie, 

należy dołączyć zgodę powyższych na upublicznienie ich wizerunku.
8. Zdjęcia można poddawać niewielkiej obróbce graficznej. Niedopuszczalne są jednak ingerencję, 

które wpływają na walor dokumentacyjny fotografii, np. dodawanie nieistniejących lub usuwanie 
istniejących elementów krajobrazu, czy znaczne modyfikowanie jego kształtu.

9. Zgłoszenie pracy obejmuje:
a. Fotografie zapisane na płycie CD lub DVD.
b. Podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający Imię, Nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, 

numer telefonu, e-mail oraz tytuł pracy i zdjęć, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu 
( w przypadku osoby niepełnoletniej formularz podpisuje rodzic lub opiekun).

c. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (w przypadku niepełnoletniego Uczestnika Konkursu) na 
udział w konkursie.



d. Zgodę na upublicznienie wizerunku (jeśli jest konieczna).
10. Wymagane dokumenty i pracę należy przesłać listem poleconym lub przynieść osobiście za 

potwierdzeniem odbioru na adres ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele, do pokoju nr. 
20 w kopercie z dopiskiem - Konkurs fotograficzny „GMINA CHORZELE W OBIEKTYWIE”.

11. Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego.
12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.
13. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Juiy. Juiy przyzna najlepszym pracom nagrody.

§ 7. Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu 

lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać 
wykluczone prace mające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.)

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu.

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi do 
Organizatora, Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi ewentualne koszty poniesione z tego 
tytułu.

3. Organizator dokona Uroczystego wręczenia nagród podczas Dni Chorzel zorganizowanych w 
pierwszym tygodniu sierpnia.

4. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na stronie 
www.chorzele.pl w zakładce Konkurs

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. N r 68, poz. 341 z późn. zm.).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

http://www.chorzele.pl


Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego

„GMINA CHORZELE W OBIEKTYWIE”

1. Dane Uczestnika (obowiązkowe):

im ię:.............................................. nazwisko:

w iek :.................dokładny adres:..................

telefon:..........................................email:.......

2. Zgłaszam do konkursu zdjęcie / serię zdjęć* pod tytułem:

3. Tytuły poszczególnych zdjęć oraz ewentualnie opis - bohater, obiekt, przesłanie, 

miejsce i okoliczności realizacji, itp.:

U..............................................................................................................

2),

3).

4).

5).

4. Źródło informacji o konkursie:...................................................................................................

Oświadczam, że jestem autorem/ką zdjęć i posiadam prawo do zgłoszenia ich do konkursu. 
Oświadczam, że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich. Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z regulaminem Konkursu „GMINA CHORZELE W OBIEKTYWIE”, akceptuję jego warunki oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych wyłącznie na 
potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr. 133, 
poz 883) oraz publikacji nadesłanych prac.

Oświadczam, że udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej 
Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych 
zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

G utrwalania;
G zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
G wprowadzenia do pamięci komputera;
G publikacji w tytułach Organizatora;
G publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.chorzele.pl) 

publikacji w miesięczniku „Chorzele Nasza Gmina”

data i podpis osoby zgłaszającej 

* niepotrzebne skreślić

http://www.chorzele.pl

