Regulamin projektu fotograficznego „Powiat legionowski 20 lat temu i dziś”

I Organizator
Organizatorem projektu fotograficznego „Powiat legionowski 20 lat temu i dziś”, zwanego
dalej Projektem, jest Starostwo Powiatowe w Legionowie z siedzibą przy ul. gen.
Władysława Sikorskiego 11, zwane dalej Organizatorem.
II Idea Projektu
Projekt organizowany jest w związku z przypadającym w tym roku 20-leciem uchwalenia
ustawy o samorządzie powiatowym i przywrócenia w Polsce powiatów. Jego celem jest
pokazanie, jak na przestrzeni dwudziestu lat zmienił się krajobraz powiatu
legionowskiego poprzez zestawienie pary zdjęć - jedno pochodzące z 1998 roku lub
późniejsze i drugie z 2018 roku, wykonanych w tym samym miejscu i/lub w tych samych
okolicznościach, przedstawiających te same osoby. Najlepsze zdjęcia zostaną
opublikowane w jubileuszowym katalogu, wydanym przez Organizatora z okazji 20-lecia
utworzenia powiatów.
III Kategorie
Projekt zostanie zrealizowany w dwóch kategoriach – podstawowej i rozszerzonej:
1. Fotografie miejsc zlokalizowanych na terenie powiatu legionowskiego, wykonane
w 1998 roku i 2018 roku w tym samym miejscu i skadrowane w ten sam sposób.
2. Fotografie miejsc na terenie powiatu legionowskiego, wykonane w 1998 roku i 2018
roku w tym samym miejscu, skadrowane w ten sam sposób i ukazujące osoby,
których pozy, stroje i znajdujące się na zdjęciach rekwizyty są do siebie jak
najbardziej podobne. Zdjęcie z 2018 roku powinno być jak najwierniejszym
odwzorowaniem zdjęcia z 1998 roku.
IV Uczestnicy
W Projekcie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu legionowskiego. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w Projekcie za zgodą rodziców lub innych
przedstawicieli ustawowych. Zgoda obejmuje również akceptację postanowień
Regulaminu, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Projektu oraz
nieodpłatne udzielenie Organizatorowi prawa do wykorzystywania fotografii zgłoszonych
do Projektu na wszystkich polach eksploatacji.
V Warunki i wymagania
1. Każdy uczestnik Projektu może przekazać dowolną liczbę zdjęć w postaci plików
cyfrowych. Pliki cyfrowe powinny być w odpowiedniej rozdzielczości,
umożliwiającej ich późniejszy wydruk w formacie A4. Zdjęcia należy dostarczyć
osobiście do siedziby Organizatora – Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen.
Władysława Sikorskiego 11, V piętro, pokój 505 lub na adres email:
konkurs@powiat-legionowski.pl w tytule wiadomości podając nazwę Projektu
„Powiat legionowski 20 lat temu i dziś”. Organizator nie zwraca przekazanych
zdjęć.
2. Na cele Projektu uczestnicy mogą przekazywać pary zdjęć w osobnych plikach
lub stworzyć prace zawierające dwie lub więcej fotografii.
3. Zdjęcia zgłoszone do Projektu powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem,
wiekiem uczestnika oraz krótkim opisem, zawierającym czas, miejsce i
ewentualnie okoliczności ich wykonania.

4. Zdjęcia do Projektu należy dostarczyć wraz z podpisanym formularzem
zgłoszeniowym.
5. Przekazywane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy
to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
6. Zdjęcia nie spełniające wymogów Regulaminu nie będą rozpatrywane i
uwzględniane w Projekcie.
7. Wszyscy uczestnicy Projektu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż:
a) przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich
fotografii przekazywanych na cele Projektu oraz że przyjmują na siebie
odpowiedzialność za wady prawne przekazanych fotografii, a w szczególności, że
osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z
naruszeniem ich praw autorskich,
b) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby Projektu,
c) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na bezpłatne
publiczne udostępnienie ich wizerunku oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych do celów związanych z realizacją Projektu
d) nieodpłatnie i bezterminowo udzielają zgody Starostwu Powiatowemu w
Legionowie na druk, publikację i publiczne udostępnienie zdjęć do celów
związanych z realizacją i promocją Projektu.
8. Termin przekazywania zdjęć do Projektu upływa 15 maja 2018 r.
a) dla prac przekazywanych pocztą elektroniczną na adres konkurs@powiatlegionowski.pl do godziny 24.00
b) dla prac przekazywanych na nośnikach do godziny 16.00.

VI Postanowienia końcowe
1. Podsumowanie Projektu nastąpi w trakcie uroczystej sesji Rady Powiatu
w Legionowie w dniu 29 czerwca 2018 r. Wszyscy uczestnicy Projektu otrzymają
dyplomy, zestawy gadżetów oraz katalogi z najlepszymi zdjęciami zgłoszonymi do
Projektu, wydane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.
2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do jego odwołania w każdym
momencie bez podania przyczyny oraz do nie wydania katalogu, o którym mowa
w punkcie II, jeśli ilość i jakość materiałów zgłoszonych do Projektu będzie
niewystarczająca.
3. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można uzyskać w Wydziale Kultury
i Promocji Starostwa Powiatowego w Legionowie (V piętro, pokój 505) lub pod
numerem telefonu 22 764 05 83.

