Załącznik do Zarządzenia 
Starosty Bydgoskiego………….         
z dnia…………………………..


Regulamin III edycji konkursu fotograficzno-plastycznego 
pn. „Szlakami zabytków Powiatu Bydgoskiego”


I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Promocji, Kultury
i Sportu z siedzibą przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, zwane dalej „Organizatorem”.

II. CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na piękno, wartość historyczną, unikatowość oraz promocję zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Bydgoskiego.

III. UCZESTNICY
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, niezależnie od wieku,
za wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 2.
	W konkursie nie mogą brać udziału osoby powołane do składu Komisji Konkursowej,
o której mowa w §2 Zarządzenia Starosty Bydgoskiego, a także pracownicy Organizatora,
członkowie ich rodzin i inne osoby im bliskie. 
	Warunkiem uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich jest wyrażona na piśmie zgoda 
ich przedstawiciela ustawowego, w tym na warunki określone w niniejszym regulaminie.
	Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

IV. ZASADY KONKURSU
Kategoria fotograficzna:
	Do konkursu należy przesłać fotografię wybranego zabytku znajdującego się na terenie Powiatu Bydgoskiego wraz z jego opisem.
W konkursie mogą wziąć udział tylko fotografie własnego autorstwa, które nie były 
uprzednio nigdzie publikowane i nagradzane.

Praca fotograficzna powinna zawierać: 
fotografię  w formacie A4 - 20x30 (203x297 mm), rozdzielczość 300 dpi,
fotografie zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG (wszystkie fotografie mogą zostać zapisane na 1 płycie);
opis fotografii - zapisany w programie Microsoft Office Word, (około 3000 znaków).
	Jedna osoba może zgłosić max. 5 zdjęć z opisem. Technika zdjęć jest dowolna, przy czym powstałe zdjęcia w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 
korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie kontrast, nasycenie, rozjaśnienienie);

	konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.

Kategoria plastyczna:
	Technika pracy: dowolna np. malarstwo, rysunek, grafika.
Format pracy: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

Uczestnik konkursu może zgłosić max. 1 pracę plastyczną.
	Wraz z pracą fotograficzną oraz plastyczną należy przesłać formularz zgłoszeniowy, obejmujący dane według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, co będzie stanowiło warunek uczestnictwa w konkursie.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
Prace należy nadsyłać w zamkniętej kopercie do dnia 30 lipca 2021 r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem
- III edycja konkursu fotograficzno-plastycznego pn. „Szlakami zabytków Powiatu Bydgoskiego”.
Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
akceptuje niniejszy Regulamin;
jest autorem zdjęć oraz pracy plastycznej;
	udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora
do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć oraz pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
-  utrwalania,
-  zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką  
   drukarską,
-  wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą,
-  wprowadzania do pamięci komputera,
-  publikacji w tytułach Organizatora,
- publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.powiat.bydgoski.pl) oraz
na profilu Organizatora w serwisie Facebook,
-  publikacji w czasopismach, materiałach wydawniczych, folderach branżowych oraz innych materiałach marketingowych lub promocyjnych;
	Dane osobowe:

	Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia i rozliczenia konkursu, a w przypadku zostania laureatem - upublicznienia wizerunku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO;
	Informacja Administratora Danych wynikająca z art. 13 RODO

	


a) Administratorem danych osobowych jest Starosta Bydgoski ul. Konarskiego 13, 85-066 Bydgoszcz, kontakt do ABI/IODO iodo@powiat.bydgoski.pl 
b) Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
i rozliczenia konkursu fotograficzno-plastycznego „Szlakami zabytków Powiatu Bydgoskiego”, zgodnie z udzieloną zgodą;
c) Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości publicznej, w tym opublikowanie na stronie internetowej i portalach społecznościowych Organizatora
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i rozliczenia konkursu. Dane osobowe podlegają archiwizacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt praz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez  3 lata.
e)  ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f)  ma Pan / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej podjęciem;
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
4.  W przypadku jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych wobec Organizatora dotyczących naruszenia praw autorskich osób występujących z takimi roszczeniami, Uczestnik konkursu, który doprowadził do tego naruszenia zapłaci odszkodowanie i inne należności zasądzone przez właściwy Sąd lub uznane przez tego Uczestnika.
5. W celu przeprowadzenia konkursu Starosta Bydgoski powołuje komisję konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac.
6. Przy ocenie nadesłanych prac Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
	spełnienie założeń tematycznych konkursu,

jakość walorów estetycznych i artystycznych,
oryginalność, pomysł i wrażenie artystyczne,
trudność wykonania.
	Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych dopuszcza się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę zgłoszonych
do konkursu prac. 
	Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu i przyzna nagrody. Łączna pula nagród rzeczowych lub kart podarunkowych w konkursie wynosi 2500 zł. Decyzje komisji
są ostateczne i nie podlegają weryfikacji i są podejmowane jednomyślnie.
	Przewiduje się nagrody za zajęcie I, II oraz III miejsca. Dodatkowo Komisja przyzna po jednym wyróżnieniu w kategorii fotograficznej oraz plastycznej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
	O terminie i miejscu przyznania nagród laureaci powiadomieni zostaną listownie
lub telefonicznie.
	Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej powiatu: powiat.bydgoski.pl oraz serwisie Facebook i przekazana mediom.







