
REGULAMIN KONKURSU 

„POWIAT KOŁOBRZESKI W OCZACH GRAFIKÓW” – III EDYCJA 
 

 

§1 

Organizator konkursu 

 

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu – 

Anna Antkiewicz oraz Sebastian Macioszek zwany dalej Organizatorem, ogłasza ogólnopolski 

konkurs fotograficzny na projekt albumu przedstawiający Powiat Kołobrzeski pn.: 

- „miejsce atrakcyjne turystycznie” 

Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

§2 

Cel i przedmiot konkursu oraz procedura zgłaszania projektów 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do udziału w konkursie projektów, zwycięskiego 

projektu (zwanego w pozostałych postanowieniach niniejszego regulaminu: album), stanowiącego 

utwór plastyczny w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna/firma będąca autorem zgłaszanego albumu, 

zamieszkała/znajdująca się na terytorium Polski. Udział bez ograniczeń wiekowych, terytorialnych 

oraz czasowych wykonania zdjęcia. 

4. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które nie były zgłaszane do innych konkursów, niż 

konkurs przewidziany niniejszym Regulaminem. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden projekt Album (składający się z 1-3 

zdjęć). 

6. Zgłoszenie projektu do konkursu następuje poprzez przesłanie projektu pocztą:  

a) elektroniczną na adres konkurs.zseh@wp.pl z tematem emaila „Powiat Kołobrzeski w oczach 

grafików”, 

b) tradycyjną w zamkniętej kopercie z adnotacją „Powiat Kołobrzeski w oczach grafików” na adres: 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, ul. Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg. 

7. Do udziału w konkursie przyjęte zostaną wyłącznie projekty Albumów , których zgłoszenie spełniać 

będzie, obok innych wymienionych w treści regulaminu warunków także wszystkie poniższe wymogi: 

a) Projekt Album doręczony zostanie na adres wskazany w pkt. 6 Regulaminu do dnia  

     31 marca 2013 roku, 

b) Projekt Album przedłożony zostanie w formacie pliku JPG. Rozdzielczość nie mniejsza niż   

2048x1536px (umożliwiający wydruk wysokiej jakości – Organizator zastrzega sobie prawo do 

wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej). Zdjęcia zapisane na nośniku 

elektronicznym w postaci płyty CD/DVD lub przesłany na emaila (adres wskazany w pkt. 6 

Regulaminu), 

c) Projekt Album podpisany będzie imieniem i nazwiskiem jego autora, z podaniem 

 numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania, 

d) Wraz z projektem Album przedłożone zostaną podpisane przez uczestnika konkursu załączniki  

     nr 1 oraz nr 2 do niniejszego Regulaminu (w przypadku zgłoszenia pocztą elektroniczną mogą    

    być podpisane i zeskanowane załączniki). 
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§3 

Warunki, jakie powinien spełniać projekt Album 

 

1. Projekt Album  może być przetworzony dowolną techniką komputerową. 

2. Projekt Album powinien charakteryzować nowoczesny Powiat Kołobrzeski i nawiązywać do jego 

turystycznego charakteru. 

3. Projekt Album powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania (m.in. Web design, architect 

design, industrial design, video) oraz powinien zapewnić przejrzystą i łatwą do utrzymania strukturę 

bez względu na technikę wykonania.  

 

§4 

Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Kapitułę Konkursową, składającą się z członków powołanych 

przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w 

Kołobrzegu.  

2. Przyjęte do konkursu projekty zostaną poddane ocenie przez Kapitułę Konkursową pod względem 

funkcjonalności, innowacyjności, zgodności z zasadami regulaminu, a także odzwierciedleniem 

charakteru Powiatu Kołobrzeskiego.  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości, co oznacza, że Członkom Kapituły 

Konkursowej prace zostaną zaprezentowane w ten sposób, że każdemu zgłoszonemu projektowi 

zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Kapituły Konkursowej, numer ten będzie 

rozkodowany i dopiero wówczas zostanie ujawnione Członkom Kapituły autorstwo zwycięskiego 

projektu. 

4. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich 

członków Kapituły Konkursowej. 

5. Posiedzenie Kapituły Konkursowej w celu oceny zgłoszonych projektów  i wyboru zwycięskiego 

projektu odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od ostatecznej daty zgłaszania prac, określonej  

w § 2 pkt. 7 a niniejszego Regulaminu. 

6. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7. Zastrzega się, że ocena Kapituły może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania zwycięskiego 

projektu, co jest równoznaczne z brakiem rozstrzygnięcia konkursu i rezygnacją z przyznania nagrody, 

o której mowa w § 5. 

8. Zastrzega się, że Kapituła może dokonać warunkowego wyboru zwycięskiego projektu, tzn. uzależnić 

uznanie danego projektu  za zwycięski od wprowadzenia przez uczestnika konkursu określonych przez 

Kapitułę zmian projektu. Dokonanie przez uczestnika zmian wymaganych przez Kapitułę  

i przedstawienie w ten sposób zmodyfikowanego projektu skutkować będzie uznaniem 

zmodyfikowanego projektu za zwycięski. 

9. Autor zwycięskiego projektu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wyborze jego projektu oraz 

przyznaniu nagrody w formie elektronicznej oraz telefonicznej nie później niż w terminie 3 dni od 

dnia wyboru przez Kapitułę Konkursową zwycięskiego projektu. Zawiadomienie określać będzie 

również miejsce i termin przekazania nagrody. 

 

§5 

Nagroda i pola eksploatacji projektu Logo 

 

1. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostę Kołobrzeskiego.  

2. Obowiązek poniesienia ewentualnych ciężarów o charakterze publiczno-prawnym związanych z 

otrzymaniem nagrody przez uczestnika konkursu spoczywa wyłącznie na tymże uczestniku. 



3. W przypadku, gdy zwycięski projekt będzie projektem autorstwa więcej niż jednej osoby, nagroda, o 

której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu przyznana zostanie łącznie wszystkim współautorom 

zwycięskiego projektu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do eksploatacji zgłoszonych projektów bez dodatkowego 

wynagrodzenia dla autora projektu, na następujących polach eksploatacji: 

a) zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie 

odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetyczno – optycznych, cyfrowych, technik 

video, technik komputerowych i innych, 

b) publicznego udostępniania, w szczególności na wystawach, ekspozycjach dla celów promocyjnych 

Organizatora konkursu, w katalogach i innych opracowaniach, w środkach masowego przekazu, a 

także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, 

komputerowej, w tym Internetu.  

c) opracowywaniu utworu, w szczególności jego przeróbek lub adaptacji.  

5. Powiat Kołobrzeski zastrzega sobie prawo do wyłącznego, bezpłatnego użytkowania projektu, 

wybranego w konkursie, do swoich celów. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu konkursu. 

2. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści lub wykładni postanowień niniejszego regulaminu w sposób 

wiążący rozstrzyga Kapituła Konkursowa. 

3. W przypadku zastrzeżeń uczestników konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić 

reklamację do dnia 7 kwietnia 2013 roku na adres: 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 13 z dopiskiem 

„POWIAT KOŁOBRZESKI W OCZACH GRAFIKÓW” – III EDYCJA”. Reklamacje 

wniesione po tym terminie nie będą rozpatrzone. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą 

rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych przez Komisję Konkursową. Od decyzji Kapituły Konkursowej 

odwołanie nie przysługuje. 

4. W terminie do dnia 12.04.2013 r. osoby, które dokonały zgłoszenia projektów Album do konkursu, lecz 

zgłoszone przez nich projekty nie zostały wybrane jako projekt zwycięski, mogą odbierać swoje prace 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu. Prace nieodebrane do dnia 19.04.2012 

roku ulegną protokolarnemu zniszczeniu przez Kapitułę Konkursową. 

5. Konkurs, którego zasady regulowane są niniejszym regulaminem, nie jest grą losową w rozumieniu 

ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

6. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej 

http://www.powiat.kolobrzeg.pl/ oraz http://www.ekonom.kolobrzeg.pl/  

 

 

         Organizator Konkursu  
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