ZARZĄDZENIE NR 13/VIII/19
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie Konkursu Fotograficznego „Piękno Gminy Zambrów w Obiektywie”.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do realizacji zadania promocyjnego gminy - Konkursu Fotograficznego „Piękno Gminy
Zambrów w Obiektywie”.
§ 2. Cele, zasady i sposób organizacji konkursu, o którym mowa w § 1, określa Regulamin stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zambrów - Kierownikowi Referatu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Zambrów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 13/VIII/19
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 stycznia 2019 r.
REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego „Piękno Gminy Zambrów w Obiektywie”
§ 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Zambrów.
2. Współorganizatorami Konkursu są:
1) Rada Gminy Zambrów,
2) Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.
§ 2. Celem Konkursu jest:
1) znajdowanie piękna Gminy Zambrów,
2) budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu,
3) rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej,
4) prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii,
5) rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
6) rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni mieszkańców.
§ 3. 1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w dniu zgłoszenia do udziału w nim, ukończyły
18 lat.
3. Z udziału w Konkursie wyklucza się pracowników Urzędu Gminy Zambrów i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych.
§ 4. 1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Prace nie będą zwracane.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
6. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię
zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego
wizerunku.
§ 5. 1. Każdy z autorów może nadesłać do 4 fotografii.
2. Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2019 r.:
1) drogą elektroniczną, zdjęcie w formacie JPG nie przekraczające 8 MB na adres: promocja@ugzambrow.pl,
w formie załączników do listu elektronicznego;
2) w formie odbitek fotograficznych w formacie 15x21cm lub 21x30 cm:
a) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
b) osobiście do Urzędu Gminy Zambrów, Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. Nr 19.
3. Fotografie, na których będą się znajdowały jakiekolwiek znaki, (np. daty) będą dyskwalifikowane.
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§ 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego gwarantuje udział w Konkursie. Brak danych personalnych
dyskwalifikuje zdjęcia i uczestnika. W treści formularza należy podać: tytuł Konkursu, imię i nazwisko autora,
wiek, adres autora, adres mailowy, telefon kontaktowy i oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
§ 7. 1. Oceny zdjęć dokonuje jury w składzie:
1) Przewodniczący Rady Gminy Zambrów,
2) Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty Rady Gminy Zambrów,
3) Sekretarz Gminy Zambrów,
4) inspektor ds. promocji w Urzędzie Gminy Zambrów,
5) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.
2. Jury oceniając nadesłane prace bierze pod uwagę:
1) zgodność z celem Konkursu,
2) oryginalność ujęcia,
3) wrażenie artystyczne.
3. Decyzje jury są ostateczne. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania od jego decyzji.
4. Wszyscy nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
5. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie Gminy Zambrów: www. ugzambrow.pl oraz na jej profilu
Facebook. Mogą być też publikowane na innych stronach internetowych, z podaniem źródła publikacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć nadesłanych przez uczestników Konkursu do
umieszczania ich w publikacjach wydawanych przez Gminę Zambrów, podając imię i nazwisko autora.
§ 8. 1. Organizator przewiduje 3 nagrody główne:
1) za I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 800,00 zł,
2) za II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 500,00 zł,
3) za III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 300,00 zł.
2. Nadesłane prace mogą być również docenione poprzez przyznanie wyróżnienia.
3. Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
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Załącznik do zarządzenia Nr 13/VIII/19
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 stycznia 2019 r.
Załącznik do
Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Piękno Gminy Zambrów w Obiektywie”
Formularz zgłoszeniowy Konkursu Fotograficznego „Piękno Gminy Zambrów w Obiektywie”
1. Dane uczestnika (obowiązkowe):
imię: ............................................. nazwisko: .........................................................................................
wiek: ................ dokładny adres: ..............................................………………………….......................
................................................................................................................................................................
telefon: ......................................., email: ...............................................................................................
2. Zgłaszam do Konkursu zdjęcie/serię zdjęć* pod tytułem:
3. Tytuły poszczególnych zdjęć oraz ewentualnie opis - obiekt, przesłanie, miejsce i okoliczności realizacji,
itp.:
1) ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3) ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4) ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
\
Oświadczam, że jestem autorem/ką zdjęć i posiadam prawo do zgłoszenia ich do Konkursu. Oświadczam,
że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Piękno Gminy Zambrów w Obiektywie”,
akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych
osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu oraz publikacji nadesłanych prac, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138,
poz. 723 i poz. 1000).
….......................................................
data i podpis osoby zgłaszającej

*niepotrzebne skreślić
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