
  

REGULAMIN KONKURSU  

„Powiat Trzebnicki na wakacje”.   
  

 

Organizator konkursu: 

 

Starosta Trzebnicki 

ul. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica 

       

 

I. Cele konkursu 
 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac fotograficznych z uzasadnieniem 

najciekawszych miejsc do wypoczynku w Powiecie Trzebnickim. 

 

Przesłane zdjęcia  będą wykorzystywane przez Organizatora do celów promocyjnych Powiatu 

Trzebnickiego. 

 

II. Zasady konkursu 

 

Konkurs ma charakter otwarty, z wyłączeniem punktu 1. 

1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, członkowie komisji 

konkursowej oraz najbliższa rodzina obu wymienionych grup. 

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu. 

3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 1 pracę. 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

 pracę konkursową  zamieścić jako komentarz wraz z  krótkim opisem  miejsca   

z uzasadnieniem wyboru pod postem z ogłoszeniem konkursu  na oficjalnym profilu 

facebook Starostwa Powiatowego w Trzebnicy 

(https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWTrzebnicy). 

5. W prywatnej wiadomości poprzez oficjalny profil Starostwa Powiatowego w Trzebnicy 

należy przesłać wypełnioną i zeskanowaną  kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) w dniu 

zamieszczenia na oficjalnym profilu  facebook Starostwa Powiatowego w Trzebnicy 

pracy fotograficznej. 

6. Nadesłanie pracy oznacza akceptację Regulaminu, zgodę na przeniesienie praw autorskich  

do przedmiotu pracy konkursowej na Organizatora oraz zwolnienie pełne zwolnienie 

serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

7. Kartę zgłoszenia należy przesłać listownie na adres Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, 

Referat Obsługi Klienta, Promocji i Kadr, ul. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica, najpóźniej 

do dnia 20.08.2017 r.  

8.   Dostarczone zdjęcia nie mogą zawierać żadnych nadruków, np. data, godzina itp.  

 

https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWTrzebnicy


 

III. Termin nadsyłania prac 

  

1. Prace należy nadsyłać do 20.08.2017 roku. 

 

IV. Komisja i nagrody 

 

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje powołana komisja powołana przez 

Organizatora. 

2. Uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu akceptuje warunki. 

3. Komisja wyłoni 3 najlepsze prace. 

4. Organizator może wyróżnić prace  wybrane przez komisje. 

 

V. Prawa autorskie i majątkowe 

 

Uczestnik konkursu akceptując postanowienia niniejszego regulaminu i oświadcza, że: 

1. zgłoszone prace do konkursu nie były dotychczas wykorzystane przez inny podmiot, bądź 

zaprezentowane innemu podmiotowi; 

2. przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie prac 

fotograficznych; 

3. uczestnik konkursu upoważnia Powiat Trzebnicki do wykorzystania nadesłanych prac w 

całości, jak również w postaci ich dowolnych fragmentów w celach promocyjnych i 

marketingowych. 

 

Z chwilą  wydania nagrody Powiat Trzebnicki nabywa własność nagrodzonej pracy oraz 

całość praw autorskich i majątkowych na wszystkich polach eksploatacji. 

Nagrodzony uczestnik konkursu przeniesie na Powiat Trzebnicki swoje prawa autorskie 

 

 

VI. Uwagi końcowe 

 

1.  Prace nadesłane na konkurs bez dołączonej i podpisanej karty zgłoszenia nie zostaną  

       przyjęte do Konkursu. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz  

      do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

3.   Wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród oraz terminie i      

       miejscu ogłoszenia wyników listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

4.   Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. 

5.   Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod  

      adresem www.powiat.trzebnica.pl oraz na oficjalnym profilu facebook Starostwa     

       w Powiatowego w Trzebnicy. 

 

 

Zachęcam do udziału w konkursie  

 

 

Starosta Trzebnicki  

Waldemar Wysocki 

 

 

 

http://www.powiat.trzebnica.pl/


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

 

Karta zgłoszeniowa 
 

uczestnika Konkursu „Powiat Trzebnicki na wakacje” 
ogłoszonego przez Starostę Trzebnickiego 

 

 

Imię i nazwisko Autora 

 

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

 

Adres zamieszkania 

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

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

Tel. ................................................... e-mail ............................................................................... 

  

  

Oświadczenie Autora fotografii 

 

Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanych prac  

i przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie. Jednocześnie, w przypadku 

nagrodzenia moich fotografii, wyrażam zgodę na wykorzystanie ich do celów promocji 

Powiatu Trzebnickiego oraz zgadzam się na ich publikowanie przez Organizatora Konkursu 

na wszelkich polach eksploatacji i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia  

z tego tytułu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla 

potrzeb konkursu pn. „Powiat Trzebnicki na wakacje” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. 

 

 

Miejscowość, data...........................................................................................................  

 

Podpis Autora .................................................................................................................  

 

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby  

 

poniżej 18-go roku życia  …………………………………………………………… 

 

 

 


