
Regulamin 

konkursu fotograficznego

 ,,Baboszewo – Przyjazna Gmina na Mazowszu’’

§1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Baboszewo – Przyjazna Gmina na Mazowszu’’,
zwanego  dalej  „Konkursem”,  jest  Urząd  Gminy  Baboszewo  z  siedzibą  przy
ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs  jest  organizowany na  zasadach określonych niniejszym regulaminem i  zgodnie
z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
1) podkreślanie atutów regionu – gminy Baboszewo,
2) zachęta do lepszego poznania gminy,
3) propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży twórczej postawy,
4) rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
5) promocja gminy Baboszewo.

§2.
Uczestnicy

1. Konkurs  skierowany  jest  przede  wszystkim  do  mieszkańców  gminy  Baboszewo
w szczególności do dzieci i młodzieży. 

2. W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko.
3. Z  udziału  w  konkursie  wyłącza  się  osoby  zajmujące  się  profesjonalnie/zawodowo

fotografią.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy w Baboszewie.
5. W  przypadku  osób  niepełnoletnich  wymagane  jest  dołączenie  do  pracy  konkursowej

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział  w konkursie,
zawartej w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

§3.
Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem  koniecznym  wzięcia  udziału  w  konkursie  jest  złożenie  zgłoszenia
konkursowego do dnia 13 czerwca 2019r.  do godz.  13:00.  Zgłoszenie  należy  dostarczyć
w zamkniętej  kopercie  opisanej  „Zgłoszenie  na  Konkurs  fotograficzny  „Baboszewo  –
Przyjazna  Gmina  na  Mazowszu”,  którą  należy  złożyć  w  pok.  nr  10  Urzędu  Gminy
Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo – do Pani Anny Najechalskiej.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 zawiera:
1) maksymalnie 2 fotografie wraz z krótkim opisem (Co przedstawia zdjęcie? Dlaczego

takie  zdjęcie?)  w formacie  A4,  które  ukazują  walory  kulturowe,  przyrodnicze,
historyczne, zabytkowe, turystyczne itp. gminy Baboszewo;

2) Nośnik elektroniczny z zdjęciami w wersji elektronicznej o preferowanych parametrach:
plik w formacie JPG, rozdzielczość nie mniejsza niż 300 DPI, nie mniej niż 3000 px na
dłuższym boku;

3) Wypełniony  i  podpisany  formularz  zgłoszeniowy  wraz  z  zawartymi  w  nim
oświadczeniami, którego wzór stanowi:
a) dla osób niepełnoletnich – załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) dla osób pełnoletnich – załącznik nr 2 do Regulaminu.



3. Do  Konkursu  można  zgłaszać  fotografie  własne  odpowiadające  tematycznie
konkursowi ,,Baboszewo – Przyjazna Gmina na Mazowszu’’ wykonane jedynie na terenie
gminy Baboszewo.

4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 
wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 
1) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów

itp.; 
2) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

5. Nie będą akceptowane prace: 
1) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej; 
2) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

6. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej.
8. Fotografie  nie  mogą  naruszać  jakichkolwiek  praw osób  trzecich,  w szczególności  praw

autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym
przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień
w  zakresie  niezbędnym  do  uczestniczenia  w  Konkursie.  Naruszenie  przez  Uczestnika
powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące
natychmiastowym  wykluczeniem  z  udziału  w  Konkursie.  Uczestnik  będzie  wyłącznie
odpowiedzialny  za  zgodność  z  prawem  nadesłanej  Fotografii  i  poniesie  wszelkie
konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

9. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu fotografii niezwiązanych z tematem
Konkursu,  zawierających  treści  powszechnie  uznawane  za  wulgarne  lub  obraźliwe,
naruszających prawo polskie lub prawa osób trzecich oraz przesłane poza terminem naboru.

10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak
również z niego wyłączonych.

11. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach, niż będące załącznikami do Regulaminu,
nie będą rozpatrywane.

12. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie fotografii do Konkursu zostanie potwierdzone
przez  Organizatora  zwrotną  wiadomością  mailową  na  adres  wskazany  w  formularzu
zgłoszeniowym.

§4.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wybór Laureatów

1. Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”.
2. Komisja powoływana jest na okres trwania Konkursu i ulega rozwiązaniu w dniu wręczenia

nagród laureatom. 
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Do zadań Komisji należy w szczególności kwalifikacja zdjęć zgłoszonych do konkursu, ich

ocena oraz wybór laureatów.
5. Spośród  zdjęć  wykonanych  przez  uczestników  konkursu  Komisja  oceni  i  wybierze

zwycięskie prace.
6. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex

equo.

§ 5.
Nagrody i wyróżnienia

1. Prace  biorące  udział  w  konkursie  zostaną  zaprezentowane  na  przygotowanej  wystawie
podczas imprezy „Powitanie Lata 2019”.



2. Zwycięscy otrzymają nagrody finansowane przez Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno
Turystyczne „SET” w Baboszewie:
1) za zajęcie I miejsca – 400 zł
2) za zajęcie II miejsca – 300 zł
3) za zajęcie III miejsca – 200 zł.

3. Wręczenie  nagród  nastąpi  w  dniu  15  czerwca  2019  r.  na  imprezie  plenerowej  pod
nazwą ,,Powitanie Lata 2019’’.

§6.
Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych
imieniem  i  nazwiskiem  autora)  na  stronie  internetowej  Organizatora,  profilu  facebook,
a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs
(oznaczonych  imieniem i  nazwiskiem  autora)  na  wydawanych  przez  siebie  materiałach
promocyjnych.

3. Uprawnienia,  o  których  mowa  powyżej  w  pkt.1  i  2.,  przysługują  Organizatorowi
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w §3
pkt. 2 ust. 3) niniejszego regulaminu.

§7.
Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 
podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora.

3. Fotografie zgłoszone do Konkursu pozostaną w zbiorach Urzędu Gminy w Baboszewie.

Wójt

/-/ Bogdan Janusz Pietruszewski
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