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Zarz~dzenie Nr 20/2016 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 30 marca 2016 roku 

w sprawie ogloszenia Konkursu fotograficznego "Gmina Nowe Miasto w obiektywie" 
i ustalenia jego Regulaminu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz,!dzie 

gminnym (Oz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zm.) w zwi'!Zku z § 17 ust. 3 pkt. 17 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzydu Gminy Nowe Miasto, zarz~dzam co nastftpuje: 

§ 1 

Oglasza siy Konkurs fotograficzny "Gmina Nowe Miasto w obiektywie" ustala Jego 
Regulamin stanowi'!cy zal'!cznik nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§2 

Zarz'!dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 20/2016 

W 6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 30 marca 2016 roku 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

"Gmina Nowe Miasto w obiektywie" 

POST ANOWIENIA OGOLNE 

§ 1 

1. 	 Konkurs fotograficzny "Gmina Nowe Miasto w obiektywie" jest przeznaczony dla 

wszystkich mieszkailc6w z terenu Gminy Nowe Miasto. 

2. 	 Organizatorem konkursu jest W6jt Gminy Nowe Miasto 

3. 	 Nab6r zdjyC bydzie trwal: od 01 kwietnia 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku. 

4. 	 Kategorie konkursu: 

a) Tu Zyj~, tu fotografuj~; 

b) Zatrzymaj wod~ w kadrze; 

c) Maly swiat - makrofotografia; 

d) Zimno, cieplo, gor~co. 

5. 	 Rozstrzygniycie konkursu odbydzie siy podczas "V larmarku Nowomiejskiego 

od przeszlosci do terainiejszosci". 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§2 

1. 	 Warunkiem uczestnictwa w konkursie "Gmina Nowe Miasto w obiektywie" jest 

przeslanie zapisu cyfrowego fotografii wraz z formularzem zgloszeniowym, kt6rego wz6r 

stanowi: 

a) dla os6b pelnoletnich - zalqcznik numer 1 do niniejszego Regulaminu 

b) dla os6b niepelno1etnich - zalqcznik numer 2 do niniejszego Regulaminu 

2. 	 W przypadku os6b niepelnoJetnich wymagane jest dolqczenie pisemnej zgody rodzic6w 

lub opiekun6w prawnych dziecka na jego udzial w konkursie, zawartej w formularzu 

zgloszeniowym stanowiqcym zalqcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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3. Fonnularze musz~ bye opatrzone wlasnorycznym podpisem i wraz ze zdjyciem mog~ bye 

przeslane mailem (fonnularz w postaci skanu), za posrednictwem poczty lub osobiscie. 

ZASADY PRZYGOTOWANIA I PRZESYLANIA PRAC KONKURSOWYCH 

§ 3 

1. 	 Do konkursu "Gmina Nowe Miasto w obiektywie" mozna zglaszae fotografie wlasne 

odpowiadaj~ce kategoriom konkursu zapisanym w § 1, pkt. 4. 

2. 	 Kazdy uczestnik moze nadeslae maksymalnie jedn~ pracy w kaZdej kategorii. 

3. 	 Fotografie przyjmowane byd~ tylko w fonnie zapisu cyfrowego na plycie CDIDVD lub 

przeslane poczt~ elektroniczn~. 

4. 	 Zgloszenia fotografii w kilku kategoriach mozna dokonae na jednym fonnularzu i zapisae 

je na jednej plycie CDIDVD. 

5. 	 Mile widziane byd~ zdjycia kolorowe, czarno-biale oraz sepia. 

6. 	 Preferowane parametry: plik lPG, do 4 MB, rozdzielczose ok. 2848 x 2136 pikseli. 

7. 	 Nie zezwala siy na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaZ. 

8. 	 Zezwala siy na uzywanie program ow do obrobki zdjye. 

9. 	 Zglaszane do konkursu zdjycia w fonnie zapisu cyfrowego na plycie nalezy opisae, 

wskazuj~c: imiy i nazwisko autora fotografii oraz kategoriy. 

10. 	 Nie byd~ przyjmowane fotografie przeslane bez fonnularza zgloszeniowego. 

§4 

1. Fonnularze zgloszeniowe oraz fotografie nalezy skladae w terminie do dnia 15 czerwca 

2016 roku: 

a) osobiscie w Sekretariacie Urzydu Gminy Nowe Miasto, 

b) drog~ pocztow~ na adres: Urz~d Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe 

Miasto. 

c) w wersji elektronicznej na e-mail: ibandurska@ugnowemiasto.pl 

ROZSTRZYGNIF;CIE KONKURSU 

§ 5 

l. 	 Wszystkie nadeslane prace byd~ wyeksponowane na "V lannarku Nowomiejskim 

od przeszlosci do terainiejszosci", ktory odbydzie siy dnia 26 czerwca 2016 roku. 
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2. 	 Fotografie oceniac bydq uczestnicy Jarmarku. 

3. 	 Katdy uczestnik Jarmarku bydzie m6gI oddac jeden glos najednq pracy w kazdej kategorii. 

4. 	 Dla dw6ch autor6w fotografii z katdej kategorii, kt6rych prace zdobydq najwiykszq liczby 

gIos6w przewidziane Sq nagrody ufundowane przez W6jta Gminy Nowe Miasto. 

5. 	 Przewiduje siy r6wniez dodatkowo dwie nagrody specjalne. 

6. 	 Wszystkie nagrodzone prace zostanq zamieszczone w kalendarzu gminnym na rok 2017. 

PRAWO AUTORSKIE 

§6 

1. 	 Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgloszenia fotografii oswiadcza, ze: 

a) przysIugujq mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majqtkowe, 

b) jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku os6b znajdujqcych siy na 

fotografiach, 

c) przYJmuJe na siebie odpowiedzialnosc wobec Organizatora za wady prawne 

zgloszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyzej, 

d) udziela Organizatorowi nieograniczonej zgody na wykorzystanie fotografii 

w dzialaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora. 

POSTANOWIENIA KONCOWE 

§7 

1. 	 Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgloszonych do konkursu 

m.in. na stronie intemetowej Gminy, w kalendarzach gminnych, w prasie lub w innej formie 

w celu promocji gminy i popularyzacji konkursu. 

2. 	 W przypadku wykorzystania fotografii przez Organizatora katdorazowo zostanie podane 

imiy i nazwisko autora. 

3. 	 Z tytulu wykorzystania zdjyc autorom nie przysrugujq honoraria. 

§ 8 

Zgloszenie uczestnictwa w konkursie "Gmina Nowe Miasto w obiektywie" jestjednoznaczne 

z przyjyciem warunk6w niniejszego Regulaminu. 
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§9 


Material dostarczony do konkursu nie bydzie zwracany, pozostanie w zbiorach Urzydu Gminy 

Nowe Miasto. 

§ 10 

1. 	 W przypadku braku zainteresowania konkursem Organizator zastrzega sobie mozliwosc 

jego odwolania. 

2. 	 Po odwolaniu konkursu Organizator oddle autorom nadeslane prace. 

3. 	 We wszystkich spawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

W6jt Gminy Nowe Miasto. 

§ 11 

Dodatkowych informacji udzielajq pracownIcy Referatu Organizacyjnego Oswiaty pod 

numerem tel. (23)661 4930. 

5 




ZALACZN1K NR 1 
do Regulaminu konkursu fotograficznego 

"Gmina Nowe Miasto w obiektywie" 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA OSOBY PELNOLETNIEJ 

DANE UCZESTNIKAKONKUR U 

Imi~ i nazwisko 
, 

Wiek 

Adres 

Telefon 

-

L.P. KATEGORIA 

1 

2 

3 

4 

OSWlADCZENIA 

1. 	 Oswiadczam, iz zapoznalamllem si~ z reguiaminem konkursu fotograficznego i akceptuj~ jego warWlki. 

2 . 	 Oswiadczam, iz jestem autork1jlem zgloszonych do konkursu zdj~c i bez dodatkowego oswiadczenia 

zgadzam sit( z postanowieniami § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu fotograficznego. 

3. 	 WyraZam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imit( i nazwisko, wiek, adres, 

numer telefonu dla potrzeb niezb~dnych do realizacji Konkursu fotograficznego, zgodnie z ustaw'! z dnia 

29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Oz. u. z 20 J5r. poz. 2135 z pM. zm.). 

4. 	 Przyjmuj~ do wiadomosci, ze zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia J997 r. 0 ochronie danych 

osobowych: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest W6jt Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 
Nowe Miasto, 

b) dane osobowe przetwarzane b~d,! w celu realizacji Konkursu fotograficznego, 

c) posiadam prawo dost~pu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, 

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb~dne do realizacji wskazanego wyzej celu. 

(data i podpis uczestnika konkursu) 
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ZALACZNIK NR 2 
do Regulaminu konkursu fotograficznego 
"Gmina Nowe Miasto w obiektywie" 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA OSOBY NIEPELNOLETNIEJ 

DANE CZE TNIKA KONKURSU 

Imi~ i nazwisko 

Wiek 

Adres 

Telefon 

I 

I 
L.P. KATEGORIA 

1 

2 

3 

4 r 

0'WL4.DCZENlA 

Wyrai:am zgody na udzial mojego syna/c6rki .............. . ..... ............................ ......... w konkursie 
fotograficznym organizowanym przez W6jta Gminy Nowe Miasto. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

I. Oswiadczam, iz zapoznalam/lem siy z reguiaminem konkursu fotograficznego i akceptujy jego warunki. 
2. Oswiadczam, iz jestem autorkqlem zgloszonych do konkursu zdjyc i bez dodatkowego oswiadczenia 

zgadzam siy z postanowieniami § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu fotograficznego. 
3. Wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imier i nazwisko, wiek, adres, 

numer telefonu dla potrzeb niezbydnych do realizacji Konkursu fotograficznego, zgodnie z ustaw'! z dnia 
29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2015r. poz. 2135 z p6i. zm.). 

4. Przyjmujer do wiadomosci, ze zgodnie z art. 24 ust. I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych 
osobowych: 
a) Administratorem moich danych osobowych jest W6jt Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 

09-120 Nowe Miasto, 
b) dane osobowe przetwarzane berd,! w celu realizacji Konkursu fotograficznego, 
c) posiadam prawo dostypu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, 
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezberdne do realizacji wskazanego wyzej celu. 

data i podpis uczestnika konkursu) (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

7 


