
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia ma przyjemno�� zaprosi� młodzie� szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

bielskiego, która lubi ogl�da� �wiat przez obiektyw do udziału w konkursie fotograficznym „Pi�kno Powiatu Bielsk 

Podlaski”. 

Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazuj�cych wyj�tkowe miejsca Ziemi Bielskiej, pi�kno 

przyrody i zabytków architektury naszej okolicy. Organizatorzy zach�caj� miło�ników fotografii do odkrywania 

atrakcji krajobrazowych, przyrodniczych oraz architektury i zabytków terenów, gdzie toczy si� ich �ycie.  

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego  

„Pi�kno Powiatu Bielsk Podlaski ”  
Patronat 

Starosta Powiatu Bielskiego – Sławomir Jerzy Snarski 

 

Organizator konkursu 

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia 

 

Partnerzy 

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku  

Nadle�nictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim  

 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Bielsk Podlaski. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii przedstawiaj�cych krajobrazy, architektur� i urokliwe 

miejsca z terenu Powiatu Bielsk Podlaski. 

3. Ka�dy z autorów mo�e nadesła� do 3 fotografii o wym. 20x30cm. 

4. Technika wykonania prac jest dowolna. 

5. Fotografie, na których b�d� si� znajdowa� jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostan� zdyskwalifikowane.  

6. Do fotografii nale�y doł�czy� metryczk� zawieraj�c�: tytuł pracy, imi� i nazwisko oraz adres autora, telefon 

kontaktowy, nazw� fotografowanego obiektu i miejsce dokonania zdj�cia. 

7. Organizatorzy nie bior� odpowiedzialno�ci za uszkodzenie  fotografii  w czasie przesyłki. 

8. Przesłane prace  nie b�d� zwracane. Z chwil� nadesłania przechodz� na własno�� organizatorów, którzy zastrzegaj� 

sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdj�� w celach reklamowych (w prasie, Internecie, telewizji, katalogach 

i plakatach wystaw oraz innych wydawnictwach promuj�cych konkurs). 

9. Oceny zdj�� dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury s� ostateczne. 

10. Wszyscy laureaci zostan� powiadomieni o werdykcie jury. 

11. Nagrodzone prace b�d� opublikowane w witrynie www.powiatbielski.pl. 

12. Nagrody zostan� wr�czone laureatom na wystawie nagrodzonych i wyró�nionych prac w Muzeum w Bielsku 

Podlaskim.  



13. Nadesłanie prac oznacza akceptacj� warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja nale�y do jury 

konkursu. �adne odwołania nie zostan� uwzgl�dnione.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu  z przyczyn niezale�nych od niego.   

15. Udział w konkursie jest równoznaczny w wyra�eniem przez osoby uczestnicz�ce zgody na przetwarzanie przez 

organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa  

o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm./.  

16. Osoby uczestnicz�ce w konkursie potwierdzaj� swoj� zgod� na powy�sze  w formie przesłania do organizatora 

o�wiadczenia. 

 

Terminarz Konkursu 

1. Nadesłanie prac do 10.10.2008r.. 

2. Otwarcie wystawy poł�czone z wr�czeniem nagród – 05.11.2008r. 

 

Biuro organizacyjne 

Muzeum w Bielsku Podlaskim 

ul. Mickiewicza 45, 17 – 100 Bielsk Podlaski 

tel. 085 730 22 44, e-mail: muzeum.wbielsku@wp.pl 

 

Konkurs realizowany w ramach zadania publicznego 
Podtrzymywanie tradycji regionalnej i narodowej 

ogłoszonego przez Powiat Bielski. 
 

 


