
Regulamin konkursu fotograficznego PIĘKNE, BO ŚLĄSKIE 
organizowanego w ramach Jubileuszu Powstań Śląskich

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich  mieszkańców  powiatu bieruńsko- lędzińskiego,
uczniów uczęszczających do szkół na terenie powiatu. 
Celem konkursu jest propagowanie śląskiego kolorytu, kultu Małej Ojczyzny, piękna naszego powiatu. Wydarzenie
ma krzewić śląskie tradycje w przestrzeni miejskiej, kulturze, obyczajach - w ramach jubileuszu roku Powstań
Śląskich (1919-1921).  
Każdy z uczestników może przesłać do 5 fotografii, drogą mailową / forma elektroniczna/ . Zdjęcia powinny być
zapisane w odpowiednim formacie: np.  JPG, RAW, TIFF, PNG, PDF / nie mniej niż 300 dpi/.
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  4.Tematy prac. Dwa tematy prac, dwie kategorie: ŚLĄSKOŚĆ- wszystko to, co  wpisuje się w to słowo- śląska
architektura, obyczaje,  folklor, kulinaria- kluski, kołocz, wydarzenia, dekoracje, wyposażenie domostw, szyby górnicze,
hałdy ... oraz drugi temat, kategoria: NASZ POWIAT- fotografie ukazujące powiat bieruńsko- lędziński, widoki,
architektura, wydarzenia. Miejsca bliskie, ważne, symboliczne, wyjątkowe... 
  5. Pliki należy przesyłać na adres mailowy: fotokonkurs@pzsbierun.pl
  6. Wraz  ze zdjęciami należy przesłać kartę zgłoszeniową / imię , nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuły zdjęć/ np.
nazwy miejsc/. 
  7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach tematycznych. 
  8. Organizatorem konkursu są: Starostwo Powiatowe w Bieruniu, Stowarzyszenie "Porąbek" oraz Powiatowy Zespół
Szkół w Bieruniu. 
  9. Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach
związanych z konkursem oraz innych celach promocyjno-reklamowych, wydawniczych powiatu. 
10. Uczestnik konkursu, przesyłając na w/w adres fotografie, biorąc udział w konkursie, równocześnie oświadcza, że:
posiada pełnię praw autorskich do fotografii, a w przypadku zdjęć, na których znajdują się osoby, posiada zgodę tych
osób na rozpowszechnienie ich wizerunku; zezwala na opracowanie fotografii;  przenosi nieodpłatnie autorskie prawa
majątkowe do zdjęć na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie wykorzystywania i
rozporządzania fotografiami oraz opracowaniami fotografii.
11. Termin nadsyłania prac: 31 marca 2020. 
12. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych dokona powołana przez Organizatorów komisja konkursów / dwie kategorie
tematyczne/. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Rozdanie nagród nastąpi 27 kwietnia 2020
roku podczas wernisażu prac konkursowych. 
13. Wybrane prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej w galerii powiatu bieruńsko-
lędzińskiego / Starostwo, 27 kwietnia 2020./
14.  Udział w konkursie, to równoczesna zgoda na wykorzystanie wizerunku autorów prac- zdjęcia w mediach
społecznościowych, materiałach prasowych, związanych z promocją konkursu i powiatu.
15. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć na karcie zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
udział w konkursie.
 
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego Bernard Bednorz, mail: iod@powiatbl.pl
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa;  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną; posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego UODO; podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


