
REGULAMIN KONKURSU 

,,STRAŻAK W OBIEKTYWIE” 

 

Organizatorzy: 

1. Wójt Gminy Mielnik 

2.  Ochotnicza Straż Pożarna w Mielniku 
 

Patronat Honorowy: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach 

Cele konkursu: 

1. Aktywizacja miłośników fotografii. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji pracy strażaków. 

3. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu. 

Uczestnicy: 

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba sympatyzująca z OSP/PSP. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Zdjęcia: 

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Zdjęcia będą oceniane w 3 kategoriach                   

(w akcji, uroczystości, inne). Z każdej kategorii zostaną wyłonione 3 najlepsze prace. Do zdjęć należy 

dołączyć opis zawierający: imię i nazwisko autora, dokładny opis tego co przedstawia fotografia oraz 

data zrobienia fotografii. 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej. 
 

2. Wymagania techniczne: 

- pliki o wysokiej rozdzielczości, minimum 6.0 Megapikseli, 

- fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIFF, 

- prace należy przesłać na płycie CD lub mailowo na adres wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem, 

- wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i imieniem autora i opisać 

dokładnie sfotografowane miejsce, 

- w przypadku przesyłania prac e-mailem w tytule należy wpisać tytuł konkursu. W treści e-maila 

podać telefon kontaktowy autora zdjęć, 

- do fotografii należy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku przesyłania e-mailem dopisek), 

- fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe. 
 

3. Do Konkursu mogą być jedynie zgłaszane zdjęcia, w stosunku do których osoba jest ich autorem 

oraz przysługują jej majątkowe prawa autorskie do nich. W konkursie nie mogą brać udziału 

zdjęcia retuszowane. Zakazane jest dodawanie czy usuwanie elementów. 
 

4. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela wyłącznej, nieodpłatnej licencji                      

do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2019.0.1231 z późn. zm.) dla celów 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 

regulaminu. 
 

5. Czas trwania konkursu: 01 maja 2021 roku do  30 września 2021 roku. 
 

6. Dostarczenie pracy konkursowej: 

- Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38 w dni robocze                                    

(godz. 7.30-15.30) lub do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku ul. Bugowa 10 w dni 

robocze (godz. 16.00-20.00) do dnia 30 września 2021 roku. Prace można również nadesłać pocztą 

elektroniczną na adres gmina@mielnik.com.pl lub tradycyjną z dopiskiem ,,KONKURS STRAŻAK                                        

W OBIEKTYWIE” na  w/w adresy  (liczy się data dostarczenia pracy Organizatorom). 

 

 

mailto:gmina@mielnik.com.pl


List oraz e-mail musi zawierać: 

- Imię i nazwisko autora 

- Adres korespondencyjny 

- Numer Telefonu 

- Opis zdjęcia oraz data wykonania 

- Zdjęcia w formacie jpg ( jedno max 4 MB ) 

- Karta zgłoszenia + Oświadczenie ( Załącznik 1 )  

- Dopisek (email): Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

publikacje zdjęć na potrzeby konkursu „Strażak w obiektywie”. 
 

7. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 
 

8. Administratorem przetwarzanych danych w ramach konkursu plastycznego „Strażak                                  

w obiektywie” jest Gmina Mielnik reprezentowana przez Wójta Gminy Mielnik, z siedzibą:                        

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel. (85) 65 65 861, (85) 65 77 003. 
 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

Zasady przyznawania nagród: 

1. Prace będą oceniane anonimowo przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów. 

2. W przedstawionych pracach oceniana będzie kreatywność autora, nowatorstwo i sposób ukazania 

pracy strażaka.  

3. Decyzja komisji konkursowej w sprawie wyłonienia laureatów jest ostateczna i nieodwracalna. 

4. Z najlepszych prac, które spłyną do organizatorów konkursu powstanie wystawa z okazji 

obchodów 100-lecia powstania OSP Mielnik planowane w 2022 roku. 

5. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni na obchody 100-lecia powstania OSP 

Mielnik planowane w 2022 roku. 

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na facebooku oraz stronie internetowej: 

www.mielnik.com.pl do dnia 15 października 2021 roku. 

7. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. 

8. Miejsce i termin odebrania nagród: nagrody będą do odebrania w Urzędzie Gminy Mielnik,                     

w dniach od  15 do 30 października 2021 po telefonicznym uzgodnieniu. 

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 

wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych 

 

Sponsorzy nagród: 

Gmina Mielnik 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mielniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mielnik.com.pl/

