Urząd Marszałkowski
W ojewództ wa W ielkopolskiego
Departament Polit yki Regionalnej

Regulamin Konkur su fotograficznego
pn. „Fundusze w obiektywie”
organizow anego pr zez
Urząd Mar szałkow ski Wojew ództw a Wielkopol skiego w Poznaniu
(Depart ament Polityki Regi onalnej)

§1
Postanow ienia ogól ne
1. Ur ząd Marszałkowski W ojewództ wa W ielkopolskiego w Poznaniu (UMW W ),
w imieniu którego działa Departament Polit yki Regionalnej z siedzibą
w Poznaniu,

al.

Niepodległości

18,

zwany

dalej

„Organizatorem”,

przygotowuje Konkurs f otograf iczny pn.: „ Fundus ze w obiektywie”.
2. Celem

Konkursu

Funduszam i

jest

zaint eresowanie

Europejskimi,

a zwłaszcza

mieszkańców

W ielkopolski

W ielkopolskim

Regionalnym

Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, a tak Ŝe pokazanie w ramach
tzw. dobrych praktyk, projektów, które zostały zrealizowane dzięki W RPO.
Atutem Konkursu jest równieŜ podniesienie świadom ości społeczności
lokalnych w zakresie wykor zystania środków unijnych.
3. Konkurs

jest

skierowany

do miłośników

(amat orów

i prof esjonalistów)

f otograf ii, zarówno w W ielkopolsce, jak i na terenie całego kraju.

§2
Terminy zw iązane z przebiegi em Konkursu
1. czerw iec 2011 r. – ogłoszenie Konkursu f otograf icznego.
2. 20 lipca 2011 r. – zakończenie Konkursu f otograf icznego.
3. sierpień 2011 r. – r ozstrzygnięcie Konk ursu.
4. w rzesień/ październik 2011 r. – wręczenie nagród laur eatom konkursu.
5. Organizator zastr zeg a, Ŝe ww. terminy mogą ulec zm ianie.
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§3
Warunki uczestni ctw a w Konkursi e
1. W arunkiem uczestnict wa w Konkursie jest nadesłanie ( lub dostarczenie
osobiste)

do 20 lipca 2011 r.

płyt y

CD/DVD

ze zdjęciami projektów

(dopuszcza się wyk orzystanie graf iki komputerowej np. kolaŜ – wariacje,
kompozycje zdjęć kilku projektów lub tego samego pr ojektu w róŜnych
ujęciach) oraz f ormular za zgłoszeniowego – Załącznik nr 1 na adr es:
Ur ząd

Marszałkowski

W ojewództ wa

W ielkopolskiego

w Poznaniu,

Departament Polit yki Regionalnej, al. Niepodległości 18, 61- 713 Poznań
(kancelar ia ogólna), z dopiskiem Fundus ze w obiektyw ie.
2. Organizator zastr zega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie
prac

o niskiej

jakości

t echnicznej;

przesłanych

w złym

f ormacie;

rozdzielczości lub wielkości pliku; prac, których autor zy nie pr zesłali
oświadczeń or az prac, które naruszają regulamin Konkursu.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Ur zędu Marszałkowskiego
W ojewództ wa W ielkopolskiego w Poznaniu.

§4
Forma przekaz yw ania zdjęć
1. Zdjęcia muszą być przekazane w jednym egzemplar zu na płycie CD/ DVD
w pliku o wysokiej rozdzielczości tj. 300 dpi w f ormacie JPG, TIFF.
2. Zdjęcia powinny być opisane (szczegóły w f ormular zu zgłoszeniowym) t zn.
powinny

zawierać:

zrealizowane.

Lista

tytuł

projektu

projektów,

oraz m iejscowość,

które

zostały

w której

zr ealizowane

został y

w ramach

W RPO, stanowi Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
3. Zdjęcia

powinny

W ielkopolskiego

przedstawiać

Regionalnego

projekty

Programu

zrealizowane

Regionalnego

w ramach

na lat a

2007-

2013. Mogą to być np. obiekty architektoniczne, element y architektur y
i krajobrazu,

wyr emontowane

budynki,

odrestaurowane

miejsca

turyst yczne, w t ym parki, skwer y it p.
4. Organizator nie zast rzega ilości nadesłanych zdjęć.
5. Uczestnik

zobowiązuje

się

do zachowania

zdjęcia

w or yginale,

jeśli

zdj ęcie pr zysłane na konkurs było poddane obróbce.
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§5
Nagr ody
1. W Konkursie do wyg rania jest 2000 zł br utto za zajęcie I miejsca; 1500 zł
brutto

za zajęcie

II

miejsca;

1000

zł

brutto

za zajęcie

III

miejsca.

2. Organizator nie wyklucza pr zyznania wyróŜnień i wręczenia zestawó w
upominkowych zdjęciom, które w wyniku głosowania otrzymają wysoką
liczbę punktów.
3. Organizator zastr zega, Ŝe od wszelkich nagród zwycięzcy zobowiązani są
do zapłacenia podat ku dochodowego od osób f izycznych zgodnie z ustawą
z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst
jednolit y Dz. U. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). Oznacza to, Ŝe wypłacona
laur eatowi k wota zostanie umniejszona o podatek.
4. Dopuszcza się moŜliwość pr zyznania miejsc ex aequo. W ówczas nagroda
będzie średnią ar ytm etyczną ww. kwot stanowiących pulę nag ród.
5. W yniki konkursu zostaną ogłoszone na st ronie www. wrpo. wielkopolskie.pl.
6. Komisj i oceniającej przysługuje prawo niepr zyznania części nagród, jeśli
prace nie będą spełniać jej oczekiwań w danej kategorii.
7. Realizacja zobowiązania Organizatora wynikającego z pr zyznania nagrody
nastąpi

w terminie

do tr zech

miesięcy

od dnia

ogłoszenia

wyników

Konkursu.

§6
Ocena zdjęć
1. Spośród wszystkich zdj ęć Komisja Oceniająca wybier ze 3 (trzy) naj lepsze.
W skład

Komisji

wchodzić

Regionalnej

Ur zędu

w Poznaniu

lub osoba

f otograf ii

uŜytkowej

będzie Dyrektor

Marszałkowskiego
pr zez

niego

w W yŜszej

Departamentu

W ojewództ wa

wyznaczona,

Szkole

Polit yki

W ielkopolskiego

kierownik

Umiejętności

pracowni

Społecznych

w Poznaniu or az kier ownik Oddziału Inf ormacji, Promocji i Szk oleń.
2. Decyzje Komisj i wymagają akceptacji Dyrektora Departam entu Polit yki
Regionalnej UMW W .
3. Organizator zy nie zwracają nadesłanych materiałów.
4. Organizator ma prawo nie pr zyjąć zdjęć do oceny, które nie spełniają
wym agań f ormalnych lub nie są bezpośrednio związane z tem atem.
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5. Nadesłane zdjęcia będą oceniane pr zez Kom isję m.in.: na podstawie
poniŜszych kryter iów:
a) oryginalność, innowacyjność i traf ność pomysłu,
b) walor y art yst yczno- wizualne,
c) ulotność zjawiska, semant yka obrazu,
d) jakość i rozdzielczość zdjęć.
6. Jeśli dwie lub więcej prac uzyska tę samą liczbę punk tów, Komisja
przeprowadzi dodatkowe głosowanie.
7. Komisja

oceniająca

ma

prawo

zdyskwalif ikować

nadesłane

prace

lub uczestnika/ów Konkursu z waŜnych przyczyn takich jak np. brak praw
autorskich do zdjęcia.

§7
Postanow ienia końcow e
1. W szelkich inf ormacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału
Inf ormacji, Promocji i Szkoleń Departamentu Polit yki Regionalnej UMW W ,
tel. 61 65 80 607, e-mail: pr omocja. wrpo@wielkopolskie.pl.
2. Organizator zy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za działania

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

przypadku

Regulaminu

wątpliwości

rozstr zygnięć

dot yczących

dokonuje

interpretacj i

Dyrektor

niniejszego

Departam entu

Polit yki

Regionalnej UMW W .
4. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulam inie zost aną opublikowane
na stronie internet owej Organizatora www. wrpo. wielkopolskie.pl.
5. Niniejszy Regulam in obowiązuje od dnia ogłoszenia Konkursu.
6. Organizator zy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od Konkursu be z
podawania pr zyczyny.
7. Konkurs jest f inansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8. Udział

w Konkursie

jest

dobrowolny.

Uczest nicy

pokr ywają

koszt y

związane z pr zygotowaniem i wysyłką zdjęć.
9. Pr zystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu. Uczest nicy nieodpłat nie, bezt erminowo i bez ograniczeń, co
do ter ytorium, z chwilą pr zekazania prac udzielają na rzecz Samor ządu
W ojewództ wa W ielkopolskiego prawa do ich wyk or zystania na wszelkich
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polach eksploatacj i, a w szczególności: drukowania w dowolnej liczbie
egzemplar zy,
oraz innych

wprowadzania
f ormach

wprowadzania

do obrot u,

utr waleń

do pamięci

popr zez prezentowanie

zamieszczania

nadających

komputer ów,

się

do rozpowszechniania,

publicznego

na billboardach

w Inter necie

odt warzania

lub wyst awach

np.:

w celu

upowszechniania wiedzy o Funduszach Unijnych, nadawania za pomocą
wizj i lub/ i f onii pr zewodowej oraz bezpr zewodowej pr zez st ację naziemną
lub/ i za pośrednict wem satelit y, remitowania (m.in. za pośrednict wem
telewizj i kablowej oraz platf orm cyf rowych), publicznego udostępniani a
w taki sposób, by kaŜdy miał dostęp w czasie i m iejscu przez siebie
wybranym, wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych.
10. Na

potrzeby

Konkursu

uczestnicy

wyraŜają

zgodę

na przet war zanie

swoich danych osobowych pr zez Organizatora.
11. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą
przez niego pr zet warzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród
oraz w celach dowodowych. KaŜdy uczestnik Konkursu posiada prawo
wg lądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.

Dane

osobowe będą pr zetwar zane zgodnie z przepisami ust awy 29 sierpnia
1997 r oku o ochronie danych osobowych (tekst jednolit y Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze zm.).
12. Pr zystępując do Konkursu uczestnik oświadcza jednocześnie, Ŝe:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych
zdj ęć

i nie

są

ograniczone

lub obciąŜone

pr awam i

osób

trzecich

oraz Ŝe zdjęcia nie naruszają praw osób t rzecich,
b) nadesłane

zdjęcia

nie

były

wcześniej

nigdzie

publikowane

ani

emitowane,
c) zgłaszane

do Konkursu

f otograf ie

nie

były

wcześniej

nagradzane

w Ŝadnym innym konkursie f otograf icznym,
d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie
i korzystanie z nadesłanych zdjęć,
e) przenosi ww. prawa na Organizatora zezwalając mu na wyk orzystanie
zdj ęć na róŜnych polach eksploatacj i, o których mowa w pkt. 9.
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