Zarządzenie Nr 102/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia „Konkursu fotograficznego najciekawszych miejsc, obiektów oraz
środowiska przyrodniczego Gminy Karczew widzianych okiem mieszkańca”.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się „Konkurs fotograficzny najciekawszych miejsc, obiektów oraz środowiska
przyrodniczego Gminy Karczew widzianych okiem mieszkańca”, zwany dalej konkursem.
§ 2. Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie konkursu
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 102/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 21 lipca 2014 r.

Regulamin
„Konkurs fotograficzny najciekawszych miejsc, obiektów oraz środowiska przyrodniczego
Gminy Karczew widzianych okiem mieszkańca”
I. Cel konkursu:
1. Wyłonienie najciekawszych zdjęć w celu pokazania uroków Gminy.
2. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Gminy.
3. Promocja ciekawych miejsc godnych odwiedzenia oraz krajobrazów godnych zobaczenia.
4. Inspirowanie mieszkańców do współtworzenia pozytywnego wizerunku i wydobywania
uroków Gminy.
II. Organizatorzy konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Karczewa.
2. W imieniu Burmistrza Karczewa prace związane z konkursem koordynuje Wydział
Organizacji i Nadzoru.
III. Termin przeprowadzenia konkursu:
Od 1 sierpnia 2014 roku do 30 września 2014 roku.
IV. Uczestnicy konkursu:
1. Udział w konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie i członków ich
rodzin.
V. Tryb zgłaszania do konkursu:
1. Do konkursu można zgłosić zdjęcia przedstawiające ciekawe obiekty w tym zabytki, budynki,
roślinność, krajobrazy (łącznie z porami dnia czy roku), architekturę, środowisko przyrodnicze,
itp. Elementy muszą być związane z Gminą jak również znajdować się na jej terenie.
2. Jeden uczestnik może przesłać nie więcej niż 3 zdjęcia.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia do Konkursu w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r. na karcie zgłoszeniowej stanowiącej
Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć zgłoszone do konkursu
zdjęcia oraz Oświadczenie autora zdjęć, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
4. Wypełnione zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w
Karczewie w godz. Od 800do 1600.
5. Karty zgłoszeniowe oraz pozostałe załączniki dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miejskiego w Karczewie w godz. od 800 do 1600 oraz na stronie internetowej Gminy Karczew
(www.karczew.pl)
6. Uczestnicy są zobowiązani do przechowania kopii karty zgłoszeniowej z potwierdzeniem jej
złożenia w Urzędzie Miejskim, do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Na konkurs należy dostarczyć zdjęcia wydrukowane o wymiarach min. 13 x 18 cm wraz z wersją
elektroniczną zdjęcia na nośniku elektronicznym w rozdzielczości min. 1280/1024 w formacie jpg
do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie.
8. Do zdjęć, których autorem jest uczestnik, należy dołączyć oświadczenie autora o posiadaniu
wszelkich praw do zdjęć, którego wzór stanowi Załącznik nr 3. Prawa autorskie zgłaszanych
zdjęć nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne zdjęć zgłoszonych do
Konkursu.

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie zdjęć z
nieodpłatnym udzieleniem prawa do ich wykorzystywania na następujących polach eksploatacji:
a) prezentowanie (np. wystawy),
b) publikowanie zdjęć w celach promocyjnych:
- w publikacjach książkowych,
- w informatorach o gminie,
- na pocztówkach,
- w lokalnej prasie,
- na stronach internetowych Gminy Karczew.
W każdym przypadku zostanie podane zostanie imię i nazwisko autora zdjęcia.
10. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i
przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 ze zmianami) dla celów
organizacji Konkursu oraz w związku z wykorzystywaniem zdjęć w zakresie określonym w pkt. 9
niniejszego Regulaminu
VI. Warunki przeprowadzenia konkursu:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu jeżeli
nie wpłyną do Urzędu Miejskiego w Karczewie co najmniej 2 zgłoszenia.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do
Urzędu Miejskiego po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
3. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia konkursu
podejmuje Komisja Konkursowa.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Zdjęcia zawierające jakiekolwiek znaki graficzne w tym datę nie będą brane pod uwagę.
VII. Kryteria oceny:
1. Staranność wykonania zdjęć.
2. Uchwycenie ciekawej perspektywy fotografowanego obiektu.
3. Promowanie atrakcyjności Gminy
VIII. Komisja konkursowa:
1. Oceny zdjęć dokonywać będzie Komisja Konkursowa w składzie:
1) Przewodniczący – Krzysztof Szczegielniak,
2) Członek – Marta Okońska,
3) Członek – Anna Sikora.
2. Komisja konkursowa dokona indywidualnej oceny na Karcie oceny, stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 10 punktów. Ocena ostateczna jest
wyliczoną średnią arytmetyczną ocen punktowych poszczególnych członków komisji. W
przypadku równej ilości punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja konkursowa ogłosi wyniki konkursu do 17 października 2014 r.
IX. Nagrody:
I miejsce – 800 zł,
II miejsce – 600 zł,
III miejsce – 400 zł.
X. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Karczew oraz w prasie
lokalnej.
2. Zwycięzcy konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie.
XI. Postanowienia końcowe:
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Organizacji i Nadzoru Urzędu
Miejskiego w Karczewie pod nr tel. (22) 780 65 16 w. 104
Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 1
do Regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko zgłaszającego ………………………………………………………………

Dane kandydata

Adres

UWAGI

PESEL
…………………….…
Nr dowodu osobistego
……………………….
Nr telefonu
…………………………

Niniejszym zgłaszam swój udział w „Konkursie fotograficznym najciekawszych miejsc i obiektów
Gminy Karczew oraz jej środowiska przyrodniczego widzianych okiem mieszkańca”

...................................................
Podpis

Załącznik nr 2
do Regulaminu

KARTA OCENY
………………………………………………………………..……………………………
Imię i nazwisko Uczestnika

Członek komisji: ………………………….............................................................................................

KRYTERIUM

ILOŚĆ
PRZYZNANYCH
PUNKTÓW

UWAGI

Staranność wykonania
Uchwycenie ciekawej perspektywy fotografowanego
obiektu.
Promowanie atrakcyjności gminy

SUMA PUNKTÓW

..........................................................
data i podpis członka Komisji

Załącznik nr 3
do Regulaminu

OŚWIADCZENIE AUTORA ZDJĘĆ

1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w „Konkursie
fotograficznym najciekawszych miejsc Gminy Karczew oraz jej środowiska przyrodniczego
widzianych okiem mieszkańca”,
2. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku skierowania do Gminy Karczew jakichkolwiek
roszczeń z tytułu przekazanych przeze mnie zdjęć, dołożę wszelkiej staranności i zapewnię
zwolnienie z Gminy z ewentualnej odpowiedzialności za te roszczenia.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanych przeze mnie zdjęć w
dowolnym czasie na następujących polach eksploatacji:
1) prezentowanie (np. wystawy),
2) publikowanie zdjęć w celach promocyjnych:
a) w publikacjach książkowych,
b) w informatorach o gminie,
c) na pocztówkach,
d) w lokalnej prasie,
e) na stronach internetowych Gminy Karczew.
4. Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu, który rozumiem
i w pełni akceptuję.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów
niniejszego Konkursu oraz w związku z wykorzystywaniem zdjęć w zakresie określonym w pkt. 3
powyżej zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zmianami).

……………………….
Czytelny podpis autora

