
 

 

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „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 
mieszkaj�cych lub ucz�cych si� na terenie Mazowsza. 
 

§ 2 
 

W konkursie nie mog� bra� udziału pracownicy i rodziny pracowników Urz�du 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego a tak�e  pracownicy mediów 
pełni�cych patronat nad konkursem.      
 

§ 3 
 

1. Do konkursu mo�na zgłasza� fotografie ukazuj�ce krajobraz i architektur�, oddaj�ce 
ducha, charakter i urok Mazowsza.  

2. Przyjmowane b�d� fotografie kolorowe i czarno-białe w formacie minimum 13 x 18 
cm. Do wywołanych zdj�� nale�y doł�czy� ich zapis cyfrowy na CD. 

3. Ka�dy uczestnik konkursu mo�e zgłosi� max. 3 fotografie.  
4. Nie mo�na zgłasza� fotografii tylko w formie cyfrowej, nie mo�na te� przesyła� 

fotografii mailem. 
 

§ 4 
 

Konkurs trwa od 26 wrze�nia do 18 pa�dziernika 2006r. (decyduje data wpłyni�cia 
fotografii) 
 

§ 5 
 

Zgłaszane do konkursu fotografie nale�y opisa� na odwrocie (bezpo�rednio lub na 
papierze przylepnym): tytuł konkursu i tytuł zdj�cia, imi�, nazwisko i adres autora, telefon 
lub mail, ew. nazw� szkoły i numer klasy uczestnika. W przypadku osób nieletnich 
wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 



 

 

 

§ 6 
 

Ka�da fotografia powinna zawiera� formuł�: „Wyra�am zgod� na przekazanie autorskich 
praw maj�tkowych w zakresie prezentowania fotografii we wszelkich wydawnictwach i 
publikacjach Urz�du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego”. W przypadku 
osób nieletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 

 
§ 7 

 
Fotografie nale�y składa� bezpo�rednio w Kancelarii Głównej Urz�du Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa lub  przesyła� na  
adres: Biuro Prasowe, Urz�d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. B. 
Brechta 3, 03-472 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”. 
 
 

 
II. Wymagania jury 

 
§ 8 

 
Ocen� fotografii dokona Jury Konkursu w składzie: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego – Adam Struzik, Wicemarszałek – Janusz Kotowski, Dyrektor 
Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki – Joanna Kazimierska, Dyrektor Kancelarii 
Marszałka – Magdalena Flis-Lichota, fotograf – Czesław Czapli�ski oraz Rzecznik 
Prasowy Urz�du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Marta Milewska.  
 

§ 9  
 

Wszystkie fotografie bior�ce udział w konkursie, oceniane b�d� według tych samych 
kryteriów bez wzgl�du na wiek osoby, która je wykonała.  
 

§ 10 
 

1. Jury przyzna nagrody - m.in. sprz�t fotograficzny. Jury zakwalifikuje te� fotografie do 
wystawy pokonkursowej. 

2. Za pierwsze miejsce nagrodami w konkursie b�d�: aparat fotograficzny marki 
CANON EOS 350 D, publikacja zdj�� na łamach tygodników mazowieckich i 
publikacja zdj�� w formie pocztówki, doł�czonej do gazet bior�cych  udział w 
projekcie tj.: Tygodnik Płocki, Tygodnik Ciechanowski, �ycie �yrardowa, Echo Dnia. 

3. Za drugie miejsce nagrodami w konkursie b�d�: aparat fotograficzny marki ������
POWER SHOT S 31S, publikacja zdj�� na łamach tygodników mazowieckich i 
publikacja zdj�� w formie pocztówki, doł�czonej do gazet bior�cych  udział w 
projekcie tj.: Tygodnik Płocki, Tygodnik Ciechanowski, �ycie �yrardowa, Echo Dnia. 

4. Za trzecie miejsce nagrodami w konkursie b�d�: aparat fotograficzny marki ������
POWER SHOT S 31S, publikacja zdj�� na łamach tygodników mazowieckich i 
publikacja zdj�� w formie pocztówki, doł�czonej do gazet bior�cych  udział w 
projekcie tj.: Tygodnik Płocki, Tygodnik Ciechanowski, �ycie �yrardowa, Echo Dnia. 

 
 



 

 

 

§ 11 
 

Decyzje Jury s� ostateczne. 
 

§ 12 
 

Wystawa nagrodzonych i wyró�nionych fotografii oraz wr�czenie nagród odb�dzie si� w 
listopadzie 2006 r., po uprzednim zawiadomieniu pisemnym osoby nagrodzonej b�d� 
wyró�nionej. 
 

III. Postanowienia ko�cowe 
 

§ 13 
 

Organizatorzy zastrzegaj� sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, 
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystywania ich w innej 
formie w celu popularyzacji konkursu podaj�c, dane autora, lecz bez honorariów. 
 

§ 14 
 

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyj�ciem warunków niniejszego 
regulaminu i o�wiadczeniem, �e fotografie zło�one na konkurs zostały wykonane 
osobi�cie, a w przypadku portretów uzyskano zgod� na rozpowszechnianie wizerunku 
osób portretowanych.  
 

§ 15 
 

Fotografie zgłoszone do konkursu nie b�d� zwracane i pozostan� w zbiorach Urz�du 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 16 
      

Wybrane zdj�cia, spo�ród zło�onych na konkurs, b�d� zamieszczane na stronie 
internetowej www.mazovia.pl, Kronice Mazowieckiej, Tygodniku Płockim, Tygodniku 
Ciechanowskim, �yciu �yrardowa, Echu Dnia, Podlaskim Echu Katolickim, Lokalnych 
mutacjach �ycia Warszawy 
 

§ 17 
  

Zdj�cia reprezentuj�ce wysoki poziom techniczny i merytoryczny b�d� elementem 
promuj�cym miasto i b�d� wykorzystywane przez Urz�d do celów promocyjnych. Tak�e i 
w tym wypadku fotografie b�d� opisane nazwiskami autorów. 

 

§ 18 

 

 W przypadku otrzymania nagrody o warto�ci powy�ej 760 zł, laureat zobowi�zany 
jest do uiszczenia nale�nego podatku. 



 

 

 

  

§ 19 
 Uczestnik konkursu nie mo�e by� z wykształcenia fotografem lub zajmowa� si� 
zawodowo fotografi�.  

 

§ 20 
 

Przyst�pienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacj� niniejszego regulaminu. 

 

Regulamin konkursu opublikowany b�dzie na stronie internetowej www.mazovia.pl . 

      
Wszelkie informacje o konkursie mo�na otrzyma� pod nr tel.  (22) 59-79-299 lub 
wysyłaj�c pytania na adres e-mail e.herdon@mazovia.pl 

 


