
Załącznik do uchwały Nr 1746/372/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 24 sierpnia 2010 roku 

 
 

V EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”  
POD HONOROWYM PATRONATEM 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
ADAMA STRUZIKA 

 

REGULAMIN 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

Konkurs „Mazowsze bliskie sercu” jest otwarty dla wszystkich fotografów amatorów mieszkających 
lub uczących się na terenie Mazowsza. 

§ 2 
Konkurs trwa od 15 wrze śnia do 15 pa ździernika 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego ). 

§ 3 
1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające wykształcenie fotograficzne oraz wykonujące 

zawód fotografa. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i rodziny pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a takŜe pracownicy mediów pełniących patronat 
nad konkursem. 

§ 4 
1. Do konkursu moŜna zgłaszać fotografie w dwóch kategoriach – architektura i krajobraz , oddające 

ducha, charakter i urok Mazowsza.  
2. Przyjmowane będą fotografie kolorowe i czarno-białe w formacie minimum 13 x 18  cm . Do wywołanych 

zdjęć naleŜy dołączyć ich zapis cyfrowy na CD . 
3. KaŜdy uczestnik mo Ŝe nadesła ć maksymalnie 3 zdj ęcia w kaŜdej z kategorii. 
4. Nie moŜna zgłaszać fotografii tylko w formie cyfrowej, nie moŜna teŜ przesyłać fotografii e-mailem. 

§ 5 
Zgłaszane do konkursu fotografie nale Ŝy opisa ć na odwrocie , wskazując: 
1. tytuł konkursu, 
2. tytuł zdjęcia, 
3. miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu, 
4. kategorię, 
5. dane osobowe: imię, nazwisko i adres autora, telefon oraz e-mail. 
W przypadku osób nieletnich wymagana jest pisemna z goda rodziców lub opiekunów prawnych 
dziecka na jego udział w konkursie. 

§ 6 
KaŜdą fotografi ę naleŜy opatrzy ć własnor ęcznie podpisanym o świadczeniem o tre ści : 
„Oświadczam, iŜ jestem autorem zdjęcia i wyraŜam zgodę na przekazanie autorskich praw majątkowych 
w zakresie prezentowania fotografii we wszelkich wydawnictwach i publikacjach oraz akcjach promocyjnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przejmuję odpowiedzialność 
prawną z tytułu złoŜonego oświadczenia”. 

§ 7 
KaŜdy uczestnik konkursu jest zobowi ązany do doł ączenia do zdj ęć zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, o następującej treści (wzór oświadczenia dostępny takŜe na stronie www.mazovia.pl).: 

„O Ś W I A D C Z E N I E 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji V edycji 
konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, wyraŜam zgodę 
na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach 
promujących Województwo Mazowieckie. 
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, Ŝe: 
Administratorem danych osobowych V edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest: 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów V edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie 
sercu”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. 
Oświadczam, Ŝe zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich 
danych i ich poprawieniu. 
 

…………………………………………………….. 
(data, miejscowość, podpis)” 



§ 8 
Placówki edukacyjne  (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) 
mog ą nadsyła ć zbiorczo prace uczniów/wychowanków na konkurs, prz y czym  prace ka Ŝdej osoby 
muszą być wyra źnie rozdzielone  (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem kaŜdego uczestnika wewnątrz 
jednej koperty zbiorczej). 

§ 9 
Fotografie nie spełniaj ące wymogów, o których mowa w § 4 – 8, nie b ędą brały udziału w konkursie. 

§ 10 
Fotografie naleŜy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub przesyłać na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. 
Okrzei 35, 03-715 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”.  

 
II. Wymagania jury 

§ 11 
Oceny fotografii dokona Jury Konkursu w składzie:  

1) Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,  
2) Zawodowy fotograf,  
3) Przedstawiciel Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie,  
4) Przedstawiciel Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie, 
5) Przedstawiciel Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie.  
§ 12 

Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie oceniane będą według tych samych kryteriów bez względu 
na wiek osoby, która je wykonała.  

§ 13 
1. Jury przyzna nagrody w postaci finansowej oraz wyróŜnień. 

1) Za pierwsze miejsce w kaŜdej z obu kategorii nagrodą będzie: kwota 3 000 zł . 
2) Za drugie miejsce w kaŜdej z obu kategorii nagrodą będzie: kwota 2 000 zł . 
3) Za trzecie miejsce w kaŜdej z obu kategorii nagrodą będzie: kwota 1 500 zł . 
4) Osoby wyróŜnione otrzymają zestawy upominkowe. 

2. Jury zakwalifikuje fotografie do wystawy pokonkursowej. 
§ 14 

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
§ 15 

Wystawa nagrodzonych i wyróŜnionych fotografii oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca 2010 r., 
po uprzednim zawiadomieniu osoby nagrodzonej bądź wyróŜnionej. 

 
III. Postanowienia ko ńcowe 

§ 16 
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania 
ich na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, 
podając dane autora. Z tego tytułu autorom zdjęć nie będą przyznawane honoraria. 

§ 17 
Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 
i oświadczeniem, Ŝe fotografie złoŜone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów 
uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.  

§ 18 
Fotografie zgłoszone do konkursu nie b ędą zwracane  i pozostaną w zbiorach Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 19 
Wybrane zdjęcia, spośród złoŜonych na konkurs, będą zamieszczane na stronie internetowej 
www.mazovia.pl oraz w prasie. 

§ 20 
Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i artystyczny będą elementem promującym województwo 
i będą wykorzystywane przez Urząd do celów promocyjnych. TakŜe i w tym wypadku fotografie będą opisane 
nazwiskami autorów. 

§ 21 
Organizator zastrzega moŜliwość odwołania konkursu w kaŜdym czasie bez podania przyczyn. 

§ 22 
Regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz zamieszczony 
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa. 
 
Wszelkie informacje o konkursie mo Ŝna otrzyma ć pod nr tel.  (22) 59 79 552 oraz (22) 59 79 571 
lub wysyłaj ąc pytania na adresy e-mail: n.matysiak@mazovia.pl o raz i.siwik@mazovia.pl  


