
ZARZ1\DZENIE Nr ORG.0050.40.2019 
W 6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 6 czerwca 2019 roku 

w sprawie organizacji konkursu fotograficznego "Baboszewo - Przyjazna Gmina na Mazowszu" 

Na podstawie art. 31 w zwiqzku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r 

o samorzqdzie gminnym W6jt Gminy Baboszewo zarzqdza co nast~puje: 

§1 

1. Oglasza si~ konkurs fotograficzny pod naZWq "Baboszewo - Przyjazna Gmina na Mazowszu". 

2. Us tala si~ regulamin konkursu stanowiqcy zalqcznik do zarzqdzenia. 

§2 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§J 

Zarzitdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Regulamin 

konkursu fotograficznego 

"Baboszewo - Przyjazna Gmina na Mazowszu" 

§1. 
Postanowienia ogolne 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego "Baboszewo - Przyjazna Gmina na Mazowszu", 
zwanego dalej "Konkursem", jest Urzqd Gminy Baboszewo z siedzibi[ przy 
ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, zwane dalej "Organizatorem". 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach okreslonych niniejszym regulaminem i zgodnie 
z powszechnie obowiqzujqcymi zasadami prawa. 

3. Celem przyswiecajqcym konkursowi jest: 
1) podkreslanie atut6w regionu - gminy Baboszewo, 
2) zach~ta do lepszego poznania gminy, 
3) propagowanie, szczeg61nie wsr6d dzieci i mlodziezy tw6rczej postawy, 
4) rozwijanie umiej~tnosci obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, 
5) promocja gminy Baboszewo. 

§2. 
Uczestnicy 

1. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do mieszkanc6w gminy Baboszewo 
w szczeg61nosci do dzieci i mlodziezy. 

2. W konkursie moze brae udzial kazdy, kt6ry zajmuje si~ fotografiq amatorsko. 
3. Z udzialu w konkursie wylqcza si~ osoby zajmujqce si~ profesjonalnie/zawodowo 

fotografi'l.. 
4. W konkursie nie mogq brae udzialu pracownicy Urz~du Gminy w Baboszewie. 
5. W przypadku os6b niepelnoletnich wymagane jest dolqczenie do pracy konkursowej 

pisemnej zgody rodzic6w lub opiekun6w prawnych dziecka na jego udzial w konkursie, 
zawartej w formularzu zgloszeniowym stanowiqcym zalqcznik nr 1 do regulaminu. 

§3. 

Warunki uczestnictwa 
1. Warunkiem koniecznym wzi~cia udzialu w konkursie jest zlozenie zgloszenia 

konkursowego do dnia 13 czerwca 2019r. do godz. 13:00. Zgloszenie nalezy dostarczye 
w zamkni~tej kopercie opisanej "Zgloszenie na Konkurs fotograficzny "Baboszewo -
Przyjazna Gmina na Mazowszu", kt6r'l. nalezy zlozye w pok. nr 10 Urz~du Gminy 
Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo - do Pani Anny Najechalskiej. 

2. Zgloszenie, 0 kt6rym mowa w pkt. 1 zawiera: 
1) maksymalnie 2 fotografie wraz z kr6tkim opisem (Co przedstawia zdj~cie? Dlaczego 

takie zdj~cie?) w formacie A4, kt6re ukazujq walory kulturowe, przyrodnicze, 
historyczne, zabytkowe, turystyczne itp. gminy Baboszewo; 

2) Nosnik elektroniczny z zdj~ciami w wersji elektronicznej 0 preferowanych pararnetrach: 
plik w formacie JPG, rozdzielczose nie mniejsza niz 300 DP!, nie mniej niz 3000 px na 
dluzszym boku; 

3) Wypelniony i podpisany formularz zgloszeniowy wraz z zawartymi w nim 
oswiadczeniami, kt6rego wz6r stanowi: 
a) dla os6b niepelnoletnich - zali[cznik nr 1 do Regulaminu, 
b) dla os6b pelnoletnich - zalqcznik nr 2 do Regulaminu. 



3. Do Konkursu mozna zglaszac fotografie wlasne odpowiadajqce tematycznie 
konkursowi "Baboszewo - Przyjazna Gmina na Mazowszu" wykonane jedynie na terenie 
gminy Baboszewo. 

4. Technika wykonania zdj~c jest dowolna, przy czym fotografie paws tale w rezultacie 
wyrainej ingerencji graficznej b~dq odrzucane. Oopuszcza si~: 
1) konwersj~ zdj~c kolorowych do czarno-bialych lub sepii, naldadanie kolorowych filtr6w 

itp.; 
2) korekt~ polepszajqcq jakose zdj~e (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjasnienie). 

5. Nie b~dq akceptowane prace: 
1) z kt6rych jakiekolwiek elementy zostaly usuni~te lub dodane w wyniku obr6bki 

graficznej; 
2) powstale w wyniku polqczenia r6znych fotografii (kolaze i fotomontaze). 

6. Prace nie mogq bye podklejone ani oprawione. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wylqczenia z udzialu w Konkursie prac a niskiej 

jakosci technicznej. 
8. Fotografie nie mogq naruszae jakichkolwiek praw os6b trzecich, w szczeg6lnosci praw 

autorskich ani d6br osobistych. Uczestnik jest zobowiqzany do uzyskania ad os6b, kt6rym 
przyslugujq przedmiotowe prawa, wszelkich niezb~dnych praw, licencji, zg6d i upowaznieri 
w zakresie niezb~dnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika 
powyzszych pos tanowien b~dzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujqce 
natychmiastowym wykluczeniem z udzialu w Konkursie. Uczestnik b~dzie wylqcznie 
odpowiedzialny za zgodnosc z prawem nadeslanej Fotografii i poniesie wszelkie 
konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 

9. Organizator rna prawo nie zakwalifikowac do Konkursu fotografii niezwiqzanych z tematem 
Konkursu, zawierajqcych tresci powszechnie uznawane za wulgarne lub obraZliwe, 
naruszajqcych prawo polskie lub prawa osob trzecich oraz przeslane poza terminem naboru. 

10. Organizator nie zwraca prac biorqcych udzial w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak 
rowniez z niego wylqczonych. 

11. Zgloszenia wypeinione na innych formularzach, nil. b~dqce zalqcznikami do Regulaminu, 
nie b~dq rozpatrywane. 

12. Przyj~cie zgloszenia oraz zakwalifikowanie fotografii do Konkursu zostanie potwierdzone 
przez Organizatora zwrotnq wiadomosciq mailowq na adres wskazany w formularzu 
zgloszeniowym. 

§4. 

Rozstrzygni~cie konkursu oraz wyb6r Laureat6w 
1. Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej "Komisjq". 
2. Komisja powolywana jest na okres trwania Konkursu i ulega rozwiqzaniu w dniu wr~czenia 

nagrod laureatom. 
3. Oecyzje Komisji Sq ostateczne i nie przysiuguje ad nich odwolanie. 
4. Do zadan Komisji nalel.y w szczegolnosci kwalifikacja zdj~e zgloszonych do konkursu, ich 

ocena oraz wyb6r laureat6w. 
5. Sposr6d zdj~c wykonanych przez uczestnik6w konkursu Komisja oceni i wybierze 

zwyci~skie prace. 
6. Komisja zastrzega sobie prawo nie wylaniania zwyci~zc6w, jak i przyznawania miejsc ex 

equo. 

§ 5. 
Nagrody i wyr6inienia 

1. Prace biorqce udzial w konkurs ie zostanq zaprezentowane na przygotowanej wystawie 
podczas imprezy "Powitanie Lara 2019". 



2. Zwyci~scy otrzymajq nagrody finansowane przez Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno 
Turystyczne "SET" w Baboszewie: 
1) za zaj~cie I miejsca - 400 zl 
2) za zaj~cie II miejsca - 300 zl 
3) za zaj~cie III miejsca - 200 zl. 

3. Wr~czenie nagr6d nastqpi w dniu 15 czerwca 2019 r. na imprezie plenerowej pod 
naZWq "Powitanie Lata 2019" . 

§6. 
Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyr6:inionych 

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadeslanych na Konkurs prac (oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Organizatora, profilu facebook, 
a taki,e do wielokrotnej ekspozycji prac nadeslanych na Konkurs. 

2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadeslanych na Konkurs 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materialach 
promocyjnych. 

3. Uprawnienia, 0 kt6rych mowa powyzeJ w pkt.l i 2., przyslugujq Organizatorowi 
nieodplatnie, na podstawie oswiadczeri zloi,onych przez autor6w zdj~c, a wymaganych w §3 
pkt. 2 ust. 3) niniejszego regulaminu. 

§7. 
Postanowienia koncowe 

1. Udzial w konkursie jest calkowicie dobrowolny i bezplatny. 
2. Przystqpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrai,enie zgody na publikacj~ i wykorzystanie pracy konkursowej, 
podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora. 

3. Fotografie zgloszone do Konkursu pozostanq w zbiorach Urz~du Gminy w Baboszewie. 


