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CEL KONKURSU: 

Aktywizacja i integracja mieszkańców Powiatu Średzkiego, rozwijanie ich zainteresowań 

fotografiką, promocja talentów fotograficznych.  

Znalezienie zdjęć na kalendarza Powiatu Średzkiego na rok 2018.  
 

ORGANIZATORZY: 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej. 

Koordynator: Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Powiatu, tel. 71 396 89 17, 

e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl. 
 

TEMATYKA KONKURSU: 

Zdjęcia powinny przedstawiać miejsca, obiekty, wydarzenia, postacie związane z 

Powiatem Średzkim.  
 

TERMINY: 

Konkurs rozpoczyna się 29 listopada i potrwa do 5 grudnia 2017 r.  

Wyniki zostaną ogłoszone po 5 grudnia br. na stronie internetowej www.powiat-sredzki.pl. 

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkurs jest imprezą otwartą. 

Osoby niepełnoletnie muszą przesłać zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na 

udział w Konkursie (scan przesłany drogą elektroniczną). 

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 

niniejszym regulaminie. 
 

KONKURSOWE PRACE: 

Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu i spełniać 

następujące kryteria: 

 format JPG  

 rozdzielczość minimum 1200x800 pixeli. 

 waga do 2MB 

 każde zdjęcie powinno być opisane według wzoru: imię_nazwisko_tytułfotografii 

Fotografie należy przesłać na adres: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl w formie załączników do 

mailto:ewa.sikora@powiat-sredzki.pl
http://www.powiat-sredzki.pl/
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listu elektronicznego. W temacie należy wpisać: „Fotokonkurs”. W treści wiadomości 

prosimy podać imię i nazwisko, wiek i telefon kontaktowy. Do wiadomości można dołączyć 

też krótki opis zdjęcia/zdjęć. 

Każdy Uczestnik może przysłać maksymalnie 5 zdjęć. 

Laureaci Konkursu będą zobowiązani przesłać oryginalne lub większe pliki (min. 3000x2000 

pixeli).  
 

NAGRODY: 

Laureatów  Konkursu wyłonieni Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji 

Powiatu.  

Nagrodą będzie publikacja zdjęć w kalendarzu Powiatu Średzkiego na rok 2018 oraz kilka 

egzemplarz kalendarza.  
 

WYKORZYSTANIE NADESŁANYCH PRAC: 

Każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem praw autorskich do prac 

zgłaszanych do Konkursu. 

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem 

majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne 

prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie. 

Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną ingerencję Organizatorów w zdjęcie (kadrowanie, 

zmianę koloru). 

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie 

podanych przez Uczestnika danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Dz.U. z 2016 poz. 922) w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu. 

Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę dotyczącą 

wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach. 

 

 

 

Środa Śląska, 27 listopada 2017 r.  

 
Sporządziła: Ewa Rolińska-Sikora 

Zatwierdził: Sebastian Burdzy - Starosta Powiatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystane fotografie:   

Damian Oleksiński, Andrzej Sember, Krzysztof Bednarczyk, Krzysztof Zawada (uczestnicy 9. 

edycji konkursu „Pozdrowienia z Ziemi Średzkiej”) 


