
   
REGULAMIN 

XV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Ziemia Piotrkowska – Moja Mała Ojczyzna”  

 
1. Organizatorem XV Konkursu Fotograficznego „Ziemia Piotrkowska – Moja Mała Ojczyzna”, 
zwanego dalej „Konkursem Fotograficznym”, jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie 
Trybunalskim, zwane dalej „organizatorem”. 
 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od wieku. Każdy uczestnik Konkursu 
Fotograficznego zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – warunek 
konieczny. 
 
3. Z udziału w Konkursie Fotograficznym wyłączeni są pracownicy Starostwa Powiatowego  
w Piotrkowie Trybunalskim, którzy będą uczestniczyć w organizacji ww. Konkursu oraz 
członkowie komisji konkursowej. 
 
4. Przedmiotem Konkursu Fotograficznego jest wybór i nagrodzenie najlepszych oraz 
najpopularniejszych zdjęć, wykonanych na terenie Powiatu Piotrkowskiego – tj. gmina i miasto 
Sulejów, gmina i miasto Wolbórz, gminy: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki 
Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Wola Krzysztoporska, w kategorii: 
 

„Nasza Ziemia Piotrkowska”.  
 
Fotografie będą wykorzystywane w celach promocyjnych Powiatu Piotrkowskiego m.in. poprzez 
udostępnianie w kalendarzach, folderach, widokówkach, mapach, albumach, mediach, stronie 
www.powiat-piotrkowski.pl oraz mediach społecznościowych Starostwa Powiatowego                      
w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
4.1. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Format zdjęć powinien wynosić przynajmniej  
21 x 27 cm  (A4), a ich minimalna rozdzielność to 300 dpi. Każde zdjęcie powinno być 
wywołane oraz przekazane z opisem (tytuł) w wersji cyfrowej na płycie CD lub innym nośniku 
pamięci. 
 
4.2. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem i zawierać krótki opis: datę wykonania zdjęcia, 
co przedstawia zdjęcie, miejsce wykonania zdjęcia. Dane te należy zamieścić w Karcie Zgłoszenia 
– do każdego zdjęcia należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową. 
 
4.3. Jeden autor może zgłosić do Konkursu Fotograficznego nie więcej niż 5 prac. 
 
4.4. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich 
do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniem zgody na publikację od osób znajdujących się 
na zdjęciu. 
 
4.5. Przesłanie zdjęć na Konkurs Fotograficzny oznacza udzielenie Organizatorom nieodpłatnej 
licencji nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie na prezentację fotografii na stronie internetowej: 



www.powiat-piotrkowski.pl, na Fanpage’u Powiatu Piotrkowskiego, a także na nieodpłatną 
publikację w materiałach promocyjnych, wydawnictwach i na wystawie pokonkursowej 
Organizatora. 
 
5. Najważniejszymi kryteriami oceny zgłoszonych prac są: charakter pracy odpowiadający celom 
promocyjnym powiatu, poprawność techniczna, nowatorskie ujęcie. 
 
6.   Harmonogram realizacji/przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego: 

 Termin nadsyłania prac konkursowych: od 24 czerwca 2021 r. do 15 września 2021 r.,; 
 Wybór po jednej z prac (fotografii) wybranych przez komisję konkursową spośród prac 

nadesłanych przez autora: do 20 września 2021 r.;   
 Uruchomienie głosowania internetowego w Konkursie Fotograficznym od 21 września  

2021 r. od godz. 14:00 do 1 października 2021 r. do godz. 12:00; 
 Weryfikacja i ogłoszenie oficjalnych wyników do 6 października 2021 r. 

 
7. Umieszczanie prac konkursowych na Fanpage’u Powiatu Piotrkowskiego w serwisie interneto-
wym www.facebook.com odbędzie się w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów prac kon-
kursowych. 
 
8. W głosowaniu internetowym każda osoba może oddać głos za pomocą „reakcji” na Fanpage’u 
Powiatu Piotrkowskiego w serwisie internetowym www.facebook.com pod pracą konkursowa (fo-
tografią) autora. 
 
9. Zwycięzcami Konkursu Fotograficznego będą osoby, które uzyskają największą liczbę „reakcji” 
(głosów) pod pracą konkursową (fotografią) umieszczoną na Fanpage’u Powiatu Piotrkowskiego  
w serwisie internetowym www.facebook.com. 
9.1. Prace konkursowe, które otrzymają głosy za pomocą tzw. fikcyjnych kont lub oprogramowania 
służącego do fikcyjnego dodawania „reakcji” zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brały udziału  
w dalszych etapach Konkursu Fotograficznego.   
 
10. Głosowanie internetowe na najlepsze prace w Konkursie Fotograficznym będzie prowadzone na 
Fanpage’u Powiatu Piotrkowskiego (Powiat Piotrkowski), a link do Konkursu Fotograficznego    
będzie udostępniony na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego pod adresem www.powiat-
piotrkowski.pl. 
 
11. Nagrody w Konkursie Fotograficznym: 

 Grand Prix  puchar +  bon o wartości 1.000,00 zł; 

  1 miejsce: statuetka + bon o wartości 500,00 zł; 

  2 miejsce: statuetka + bon o wartości 400,00 zł; 

  3 miejsce: statuetka + bon o wartości 300,00 zł; 

 Komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia; 

 Każdy uczestnik Konkursu fotograficznego otrzyma pamiątkowy upominek. 

12. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia głosowania w Konkursie Fotograficznym oraz 
przesunięcia terminu ogłoszenia listy Laureatów, o czym powiadomi na stronie internetowej Powia-
tu Piotrkowskiego oraz swoim oficjalnym profilu na portalu w serwisie Facebook. 
 
13. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Fotograficznym należy zgłaszać pisemnie do Or-
ganizatora na adres e-mail: g.sipa@powiat-piotrkowski.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, 



pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem, najpóźniej 
do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Organi-
zator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest osta-
teczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawi-
dłowe przeprowadzenie Konkursu Fotograficznego, których nie był w stanie przewidzieć lub któ-
rym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 
 
15. Uczestnicy Konkursu Fotograficznego oraz osoby biorące udział w głosowaniu oświadczają,  
iż zapoznali się z postanowieniami niniejszego regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść. 
 
16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 
  
17. Dyskwalifikowane będą prace: 
- przedstawiające miejsca spoza obszaru Powiatu Piotrkowskiego, w tym także Miasta Piotrkowa  
Trybunalskiego lub błędnie opisane,  
- poddane modyfikacjom innym niż kadrowanie, zmiana kontrastu, jasności i nasycenia,  
- niebędące oryginalnymi fotografiami i własnością autora. 
 
18. W rozstrzygniętym Konkursie Fotograficznym zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. 
Zwycięzcy Konkursu otrzymają bony, które będą mogły być zrealizowane dopiero po konsultacji  
z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
19. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są: 
- dostarczenie prac konkursowych organizatorowi Konkursu listownie lub osobiście, zgodnie z pkt 
21 i 22 Regulaminu XV Konkursu Fotograficznego , 
- podanie danych autora pracy: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek 
   w Karcie Zgłoszenia. 
 
19.1. Koszty nadesłania prac Konkursowych ponosi uczestnik Konkursu. 
 
19.2. Zgłoszenia niekompletne fotograficznie, nie będą rozpatrywane. 
 
20. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu, w przypadku 
gdy prace konkursowe nie spełnią oczekiwań organizatora. 
 
21. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 15 września 2021 r. Decyduje data wpływu do 
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
22. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić Kartę Zgłoszenia i dołączyć ją do prac 
konkursowych, a następnie dostarczyć osobiście do pokoju nr 8, 97-300 Piotrków Trybunalski,  
ul. Dąbrowskiego 7 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, 97-300 Piotrków Trybunalski,  
ul. Dąbrowskiego 7, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny 2021”. 
 
23. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Grzegorz Sipa – pokój 2, 97-300 Piotrków 
Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7, tel. 44 732 – 88 – 18. 
 

 
ORGANIZATOR 

 


