
 

  

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO na najlepszy reportaż  
z wycieczki 

„Postindustrialna Łódź w nowym kadrze” 
 

(dalej: „Regulamin”) 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Konkurs fotograficzny na najlepszy reportaż zdjęciowy z wycieczki śladami 
postindustrialnej Łodzi jest organizowany pod nazwą „Postindustrialna Łódź  
w nowym kadrze” i jest zwany dalej: "Konkursem". 
2. Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA URBAN FORMS, Celestynów 8a, 95-
035 Ozorków, zwana dalej „Organizatorem”. 
3. Nagrody są ufundowane przez Organizatora.  
4. Celem Konkursu jest pozyskanie zdjęć na wystawę „Postindustrialna Łódź  
w nowym kadrze”, zorganizowaną w Restauracji Lokal w Pasażu Schillera.  
5. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od dnia 24 września 2016 do dnia 31 
października 2016 roku (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 6 listopada 2016. 
7. Wystawa zostanie otwarta dnia 12 listopada 2016 i będzie trwać do 15 grudnia 
2016 roku. 
 

§ 2 
 

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) jest osobą pełnoletnią 
b) lub osobą powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającą 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą zgodę 
przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie. 
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 
warunków: 
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie 
https://energiamiasta.com/2016/09/01/bezplatne-wycieczki/ 
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1. 
c) wzięcie udziału w przynajmniej jednej z bezpłatnych wycieczek szlakiem murali 
Galerii Urban Forms organizowanych przez Fundację Urban Forms. Harmonogram 
wycieczek oraz informacje o możliwości zapisania się znajdują się na stronie 
internetowej https://energiamiasta.com/2016/09/01/bezplatne-wycieczki/ 
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: przesłać Pracę Konkursową 
(zdjęcie lub cykl zdjęć – reportaż zdjęciowy) na adres mejlowy 

https://energiamiasta.com/2016/09/01/bezplatne-wycieczki/
https://energiamiasta.com/2016/09/01/bezplatne-wycieczki/
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biuro@urbanforms.org lub za pomocą WIADOMOŚCI na profilu Facebook 
https://www.facebook.com/urbanforms/?fref=ts z dopiskiem „KONKURS 
FOTOGRAFICZNY”. 
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zdjęć własnego autorstwa 
opisanych poprzez tytuł oraz imię i nazwisko autora. 
6. Przesłana przez Uczestnika Praca Konkursowa 
a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych  
z prawem; 
b) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych 
i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 
7. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, 
Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody 
w Konkursie. 
8. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac 
Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania 
wskazane w §2 ust. 5 Regulaminu. 

 

§ 3 
 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 
 

1. Nagrody zostaną przyznane przez Komisję w składzie: 
- Teresa Latuszewska-Syrda (Fundacja Urban Forms) - Przewodnicząca Komisji 
- Justyna Bienias (Fundacja Urban Forms) - Członek Komisji 
- Paweł Trzeźwiński (fotografik) - Członek Komisji 
- Arkadiusz Stasiak (filmowiec) - Członek Komisji 

2. Komisja przyzna trzy nagrody główne i wyróżnienia. 
3.Prace konkursowe nagrodzone przez Komisję zostaną umieszczone na wystawie 
„Postindustrialna Łódź w nowym kadrze”. 
4. Nagrodami w Konkursie są gadżety z wizerunkami łódzkich murali. 
5. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego 
rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.  
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 
i interpretacji rozstrzyga Organizator. 
7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w 
przeciągu trzech dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie 
Konkursu adres e-mail. 
8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien 
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w 
terminie trzech dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do 
nagrody.  
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§ 4 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty 
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca 
przekazania nagrody).  
2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia 
niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

 
§ 5  

 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi 
autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do 
rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, 
zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), 
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 
wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, 
dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 
przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i 
integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub 
telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 
2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z 
prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac 
Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci 
komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i 
rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku 
po jego zakończeniu. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o 
ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to 
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz 
zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu 
opublikowania go na stronie www.urbanforms.org 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania nadesłanych zdjęć na 
stronie internetowej www.urbanforms.org, na profilu na Facebooku oraz na 
wystawie „Postindustrialna Łódź w nowym kadrze”, jak również podania nazwisk 
osób biorących udział w konkursie. 

http://www.urbanforms.org/
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