REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zmieniamy Świętokrzyskie z Funduszami Europejskimi"

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
NIP 959-12-93-724, REGON 291019005.
2. Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018
w województwie świętokrzyskim.
5. Celem Konkursu jest:
a. promowanie pozytywnych zmian, które następują w województwie
świętokrzyskim za sprawą Funduszy Europejskich, poprzez pokazanie
projektów zrealizowanych z ich udziałem w regionie,
b. upowszechnienie wśród ogółu społeczeństwa wiedzy o korzyściach płynących
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz informacji o wykorzystaniu przez
województwo świętokrzyskie przyznanych mu środków unijnych,
c. zaangażowanie mieszkańców regionu w promocję Dni Otwartych Funduszy
Europejskich w województwie świętokrzyskim;
6. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych fotografowaniem.
Osoby nieletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub prawnego
opiekuna, wyrażoną w pisemnym Oświadczeniu (Załącznik 1 do Regulaminu).
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie
ich rodzin.

§2 Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu fotografii, które zostały wykonane podczas
trwania Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim, w
miejscach biorących udział w akcji, prezentujących w ciekawy sposób przemiany, jakie
nastąpiły w regionie dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.
2. Pełna lista uczestników akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich w województwie
świętokrzyskim znajduje się na stronie internetowej: www.dniotwarte.eu
3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie w wersji cyfrowej.
4. Wymogi techniczne fotografii:
a. wielkość: dłuższy bok nie krótszy niż 1600 px
b. format: jpg
c. rozdzielczość: 300 dpi
5. W Konkursie mogą brać udział jedynie fotografie, które nie były nigdzie publikowane,
ani nie brały udziału w innych konkursach.
6. Fotografie nie mogą zawierać treści powszechnie uznanych za nieetyczne, niemoralne
i obrażające uczucia.
7. Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich.
8. Fotografie, które nie będą spełniały warunków Regulaminu, będą odrzucane.

§3 Przebieg Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest na stronie: www.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na profilu
RPOWŚ 2014-2020 na portalu Facebook w terminie od 11.05.2018r. do 15 czerwca
2018r.
2. Prace konkursowe wraz formularzem zgłoszeniowym, który stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu należy przesyłać w terminie od 11.05.2018r. do 30.05.2018r.
na adres: konkurs.dofe@sejmik.kielce.pl
3. Wypełniony oryginał Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia, o którym mowa
w §1 pkt. 6 niniejszego Regulaminu należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Departament Polityki Regionalnej
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Fundusze Europejskie zmieniają
Świętokrzyskie " lub dostarczyć osobiście do Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd
Marszałkowski, Kielce ul. Sienkiewicza 63, piętro 4, pokój nr 402.
4. Laureatów Konkursu wybierze Jury powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę
wartość merytoryczną i sposób nawiązania do tematyki wykorzystania Funduszy
Europejskich, wartość artystyczną, jakość i oryginalność zgłoszonych fotografii.
5. Jury przyzna 5 równorzędnych nagród w postaci zestawów składających się z aparatu
cyfrowego z możliwością natychmiastowego druku zdjęć oraz opakowania wkładów.

6. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu i przedstawienie Laureatów nastąpi do 15 czerwca 2018r.
8. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.rposwietokrzyskie.pl oraz na profilu RPOWŚ 2014-2020 na portalu Faceboook.

§ Warunki uczestnictwa
1. Zgłaszając fotografie na Konkurs, uczestnik oświadcza, że:
a. jest autorem przesłanych fotografii,
b. przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanych
fotografii,
c. fotografie nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych
i majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich,
d. dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na fotografiach
zgłoszonych przez uczestnika do Konkursu oraz na rozpowszechnianie przez
Organizatora wizerunku tych osób;
2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas
nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie, uprawniającej Organizatora do
korzystania przesłanych utworów na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających
przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci
komputera, publikacji w materiałach Organizatora, w tym na jego stronach
internetowych i na profilu RPOWŚ 2014-2020 portalu Facebook.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
nadesłanych zdjęć w publikacjach i działaniach promocyjnych Organizatora zgodnych
z celami Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatorów na potrzeby organizacji niniejszego Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu zgodnie z kalendarium w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

