
„ N A S Z  Ś W I A T  W  O B I E K T Y W I E ”  

  

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs 

fotograficzny dla dzieci i młodzieży polegający na wykonaniu zdjęć  

(z ludźmi w tle) charakterystycznych dla miejsc, które zamieszkują.  

Na ostatnim etapie konkursu wszystkie prace zostaną opublikowane na 

profilu FB SzLOT-u oraz na stronie internetowej www.szlot.pl . 

Zwycięzców wyłoni głosowanie internautów. Projekt zakończy  

się wystawą nadesłanych fotografii w holu Kina Wolność.  

Nagrodzone zdjęcia będą publikowane w lokalnych materiałach 

promocyjnych oraz zostaną wydrukowane jako pocztówki.  

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e-mail: szlot2018@gmail.com  

Regulamin konkursu fotograficznego „NASZ ŚWIAT W OBIEKTYWIE” 

1. Organizatorem konkursu jest Szczecinecka Lokalna Organizacja 

Turystyczna. 

2. Konkurs jest konkursem fotograficznym, ograniczonym w czasie, trwa 

do 30 września 2018 roku . 

3. Konkurs skierowany jest do osób do 20 roku życia, mieszkających na 

terenie powiatów: szczecineckiego lub sławieńskiego.  

4. Celem konkursu jest możliwość poznania na nowo swojego miejsca 

zamieszkania oraz docenienia jego walorów historyczno-turystyczno-

rekreacyjnych, spojrzenia na codziennie mijane mie jsca oczami ludzi 

młodych, a także docenienia niepowtarzalnego klimatu regionu. 

http://www.szlot.pl/
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Konkursowicze poprzez identyfikowanie się na fotog rafiach 

z wybranymi miejscami staną się ich ambasadorami.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na konkurs zdjęcia 

lub kilku zdjęć. Fotografie muszę zawierać:  

a. imię i nazwisko, datę urodzenia.  

b. adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego 

c. datę ich wykonania,  

d. miejsce wykonania.  

6. Zdjęcia muszą być autorstwa zgłaszającego lub też osoba zgłaszająca 

musi mieć do nich pełnię praw, niedopuszczalny jest plagiat. Przesłanie 

zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem,  

iż osoba która  je przesłała jest autorem zdjęcia lub posiada do niego 

wszelkie prawa autorskie i majątkowe oraz posiada zgodę osób 

widniejących na zdjęciu na publikację ich wizerunku. Wszelkie 

roszczenia osób trzecich obciążają zgłaszającego zdjęcie.  

7. Zdjęcia powinny być przesłane drogą elektroniczną, na adres: 

szlot2018@gmail.com 

8. Nadesłane fotografie zostaną opublikowane na profilu SzLOT-u 

na portalu Facebook oraz poddane głosowaniu internautów.  

9. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 7 sierpnia 2018 i trwa do ogłoszenia 

jego zakończenia przez organizatora.  Ogłoszenie wyników nastąpi 

podczas Wystawy finałowej, która odbędzie się w holu Kina Wolność w 

Szczecinku. 

10.  Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, do zadań której 

należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu  

11. Skład Komisji Konkursowej zostanie ustalony przez Organizatora.  
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12. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie. 

13. Zdjęcia zgłoszone mailowo nie zawierające wymaganych informacji – 

nie będą podlegały ocenie.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a. podania informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej 

www.szlot .pl wraz z danymi osobowymi oraz informacją o zajętym 

miejscu; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania 

błędnych danych osobowych przez Uczestnika,  

b. informowania o wyn ikach konkursu wyłącznie autorów zwycięskich 

zdjęć,  

c. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania 

podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu 

informacji. 

d. bezpłatnego przejęcia do archiwum SzLOT nadesłanych prac, a także 

wykorzystanie ich w lokalnych materiałach promocyjnych (m.in. foldery, 

ulotki, przewodniki, pocztówki itp.).   

15. Wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie przechodzą na własność 

Organizatora. Uczestnicy konkursu biorą pełną odpowiedzialność  

za roszczenia osób trzecich widocznych na zdjęciach co do ochrony 

wizerunku. Zgłaszając zdjęcie uczestnik deklaruje, że posiada zgodę 

wszystkich osób widniejących  na zdjęciu do upowszechniania,  

jak również do publikacji ich wizerunku w mediach oraz wykorzystania 

na różnych polach eksploatacji.  

16. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są wyrazić zgodę na nieodpłatne  

i bezterminowe wykorzystanie tej fotografii, jej utrwalanie 

i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także na rozpowszechnianie  

w publikacjach i na stronie internetowej www.szlot.pl z podaniem 
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nazwiska autora (zwycięzcy będą zobowiązani udzielić Organizatorowi 

licencji na fotografie). Osoba zgłaszająca zdjęcia w momencie 

dokonywania zgłoszenia akceptuje warunki i postanowienia 

regulaminu. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu.  

17. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia parlamentu europejskiego 

i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, 

poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. 

18. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże 

podanie danych w zakresie określonym w karcie zgłoszeniowej jest 

warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.  

19. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Organizator.  

20. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad 

lub przedłużenia trwania Konkursu, jak również zmiany terminu 

ogłoszenia wyników Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego 

niezależnych.  

21. Dane kontaktowe: 

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna 

Ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek 

tel. +48 94 37 434 03 lub +48 536 924 998 

e-mail: sekretariat@szlot.pl  

www.szlot.pl  
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