
 

 Regulamin   Konkursu  Fotograficznego„ Bieszczady selfie”  

§ 1  

Cele konkursu: 

- promowanie walorów przyrodniczych Bieszczadów oraz odkrywanie niezwykłych zakątków Powiatu 

Bieszczadzkiego, 

- rozwijanie zainteresowania regionem Bieszczadów,  

- rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności, 

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.    

§ 2  

Organizator:  

Organizatorem konkursu  są Powiat Bieszczadzki  i Centrum Promocji i Koordynacji Marki Bieszczady 

– Połoniny   w Ustrzykach Dolnych. 

§ 3  

Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikami konkursu mogą  być osoby, które spełnią wymagania regulaminu konkursu.   

§ 4  

Warunki przystąpienia do Konkursu:  

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie  zdjęcia selfie  z panoramą Bieszczadów 

w tle (format  zdjęcia dowolny). 

2. Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Powiatu 

Bieszczadzkiego. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale pokazane                                                

w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory. 

3. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która 

profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią.  

4. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.  

5. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich.  

6. Uczestnik konkursu wysyłając fotografię oświadcza, że osoby znajdujące się na przesłanych 

zdjęciach wyrażają zgodę na ich publikację. 

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.  

8. Karty Zgłoszenia uczestników i Regulamin konkursu do pobrania ze strony www.bieszczadzki.pl  

9. Prace bez karty zgłoszenia  nie będą oceniane. 

 

 

 



§ 5 

Zdjęcie oraz kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do 22 listopada 2021 roku drogą 

elektroniczną na adres: esuchar@bieszczadzki.pl . 

§ 6 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  29. listopada 2021 r.  

§ 7    

Nagrody:  

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji  powołanej przez Organizatora.  

Komisja dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.  

Spośród nadesłanych prac Komisja wybierze prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce            

w dwóch kategoriach: 

- dzieci, młodzież do 18-go roku życia 

- dorośli. 

Komisja wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.  

Prace te zostaną nagrodzone. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.bieszczadzki.pl 

oraz na Facebooku Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego.  

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez 

e-mail. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych.   

  

§ 8 

Osoba do kontaktu: 

 Ewa Suchar 

email: esuchar@bieszczadzki.pl 

 Nr tel. 13 471 25 14;  792 700 781  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bieszczadzki.pl/


Konkurs Fotograficzny „ Bieszczady selfie” 

Karta zgłoszenia uczestnika 

 

1. Imię i nazwisko autora......................................................................................... .......  

2. Szkoła (dotyczy uczniów):  

............................................................................................................................. ...........  

........................................................................................................................................  

3. Adres, tel., e-mail uczestnika:  

............................................................................................................................. ...........  

........................................................................................................................................ . 

............................................................................................................................. ..........  

4. Kategoria wiekowa uczestnika :  

- dzieci, młodzież, wiek ........................  

- dorośli, wiek ............................  

5. Klauzula informacyjna:  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

do celów związanych bezpośrednio z organizacją   Konkursu Fotograficznego „Bieszczady selfie” 

organizowanego przez Centrum Koordynacji i Promocji Marki Bieszczady-Połoniny. Upoważniam 

również Organizatora do: wykorzystania wizerunku osobistego wykonawcy we wszelkich 

wydawnictwach realizowanych przez Organizatora oraz wykorzystania pracy zgłoszonej do Konkursu 

w jego wydawnictwach promocyjnych i informacyjnych. Wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku utrwalonego podczas wernisażu Konkursu Fotograficznego  materiałach promocyjnych                

i informacyjnych Powiatu Bieszczadzkiego.  

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) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Starostwo Powiatowe w Ustrzykach 

Dolnych 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 25 

października 1991 r. o organizacji działalności kulturalnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 



5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7)Kontakt do inspektora danych osobowych iod@bieszczadzki.pl, 

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, 

6. Oświadczenia i zgody 

Oświadczam,  że zapoznałem/am się z regulaminem organizacji Konkursu Fotograficznego 

„Bieszczady selfie” i akceptuję jego postanowienia 

tak / nie 
 
Zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku związanego z nadesłaną fotografią w Konkursie 
Fotograficznym „Bieszczady selfie”    
 
tak / nie 
 
Zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku niezwiązanego z  nadesłaną fotografią w Konkursie 
Fotograficznym „Bieszczady selfie”    
  
tak / nie 
 

 

 

 

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

miejscowość, data                                                                               Podpis uczestnika – autora 

 

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

                                                                                               Podpis opiekuna (dotyczy osoby niepełnoletniej) 

                                                                                      

mailto:iod@bieszczadzki.pl

