
Regulamin konkursu fotograficznego  
„OD ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ DO AKADEMICKIEJ” 
 
I. Organizator konkursu.  
 
1. 
Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Akademia Humanistyczno- 
Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, zwana dalej Organizatorem.  
 
2. 
Organem oceniającym Uczestników Konkursu będzie Jury konkursowe powołane przez  
Organizatora, zwane dalej Jury.  
 
3. 
Dane osobowe Uczestników Konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29  
sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane  
będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem. Administratorem danych jest  
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE w Łodzi) z siedzibą przy ul.  
Sterlinga 26. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich  
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.  
 
4. 
Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.fotokonkurs.ahe.lodz.pl 
 
II. Cele i zasady przeprowadzenia Konkursu.  
 
1. 
Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do studentów Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz uczniów tegorocznych klas maturalnych. 
 
2. 
Celem Konkursu jest promocja miasta w związku z odbywającym się w dniach 20-27 
kwietnia 2015 r. XV Festiwalem Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi pod hasłem „OD ŁODZI 
PRZEMYSŁOWEJ DO AKADEMICKIEJ” 

3. 
Zgłoszenia można dokonywać w następujących kategoriach:  
a. Studenci Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi 
b. Uczniowie tegorocznych klas maturalnych 

4. 
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać poprzez wypełnienie Karty zgłoszeń i przesłanie jej 
wraz z plikami fotograficznymi na adres fotokonkurs@ahe.lodz.pl Nazwa każdego pliku 
powinna zawierać nazwisko i imię uczestnika i ewentualny tytuł pracy.  

Karta zgłoszeń dostępna jest na stronie internetowej www.fotokonkurs.ahe.lodz.pl 

 
III. Uczestnicy Konkursu.  
 



Uczestnikiem Konkursu mogą być: 
a. Studenci Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi 
b. Uczniowie tegorocznych klas maturalnych 

IV. Etapy i przebieg Konkursu.  
  
1 etap – Przesyłanie zgłoszeń wraz z pracami. Termin: 31 marca 2015 r. 

2 etap – Weryfikacja prac przez Jury. Jury wyłoni z każdej kategorii uczestników po 15 prac 
w celu przygotowania wystawy na terenie AHE w Galerii Studenckiej KONTAKT.  

 
3 etap – Ocena prac przez Jury. Jury wyłoni w każdej kategorii laureatów, którzy otrzymają 
nagrody podczas wernisażu. 
 
4 etap – Ogłoszenie wyników na stronie www.fotokonkurs.ahe.lodz.pl: 15 kwietnia 2015r. 
 
5 etap – Organizacja wystawy i wernisaż. Termin wystawy i uroczysty wernisaż pokryje się z 
terminem trwania XV Festiwalu  Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi: 24 kwietnia, godzina 
15:00 - galeria studencka KONTAKT ul. Rewolucji 1905 roku 52. 

 
V. Kryteria oceny nadesłanych materiałów. 
 

• Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do czterech pojedynczych prac lub 
jednego zestawu nie przekraczającego trzech elementów. 

• Tematyka prac musi być ściśle związana z hasłem konkursu i tematem XV Festiwalu 
Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi : „OD ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ DO 
AKADEMICKIEJ ” 

• Prace muszą być nowe niepublikowane i niezgłaszane na wcześniejsze konkursy. 
• Uczestnicy konkursu biorą pełną odpowiedzialność za autentyczność autorską 

i aspekty prawne nadesłanych prac.  
• Forma nadsyłanych materiałów do Konkursu musi spełniać następujące parametry: 

format plików to JPG, tryb koloru RGB 8 bitów na kanał, rozdzielczość od 4,5 do 5 
Mpix 

 
VI. Skład Jury Konkursowego.  
W skład Jury wchodzą pracownicy dydaktyczni kierunku Grafika na Wydziale Artystycznym 
Organizatora Konkursu.  
 
VII. Nagrody w Konkursie.  
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:  
 

w kategorii student AHE   

• I miejsce 700 zł jednorazowego rabatu na czesne na dowolnie wybranym kierunku 

studiów w AHE w Łodzi uruchamianym w semestrze zimowym roku akademickiego 

2015/2016 



• II miejsce 500 zł jednorazowego rabatu na czesne na dowolnie wybranym kierunku 

studiów w AHE w Łodzi uruchamianym w semestrze zimowym roku akademickiego 

2015/2016 

• trzy równorzędne wyróżnienia  300 zł jednorazowego rabatu na czesne na dowolnie 

wybranym kierunku studiów w AHE w Łodzi uruchamianym w semestrze zimowym 

roku akademickiego 2015/2016 

 

w kategorii uczeń klasy maturalnej  

• I miejsce - indeks studenta na dowolnie wybrany kierunek studiów w AHE w Łodzi z 

rabatem 700 zł na czesne oraz zestaw gadżetów AHE w Łodzi  

• cztery równorzędne nagrody -  możliwość studiowania od nowego roku 

akademickiego na dowolnie wybranym kierunku studiów w AHE z rabatem 500 zł na 

czesne 

2. Organizatorzy zastrzegają możliwość innego  podziału nagród lub odstąpienia od finału 
konkursu w wypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub zbyt niskiego poziomu prac. 
 
 
VIII. Zasady postępowania reklamacyjnego.  
 
1. 
Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. 
 
2. 
Reklamacje rozpatruje Jury Konkursowe. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 
zgłoszone w formie pisemnej na adres Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z 
siedzibą 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26.  
 
3. 
Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 7 dni.  
 
4. 
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na Siedzibę 
Organizatora.  
 
IX. Postanowienia dodatkowe  
 
1.  
Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.  
 
2.  



Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoważne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad 
określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do jego przestrzegania.  
 
3.  
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych  
osobowych uczestnika w zakresie nie wykraczającym poza konieczne do rozpatrzenia  
konkursu oraz niekomercyjnego publikowania prac i wyników konkursu bezterminowo     
i bez ograniczeń terytorialnych (zgodne z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.)  oraz ustawą  z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst.jedn. Dz.U. 2006 nr 90 
poz. 631 z późn. zm.)Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagrody.  
Laureaci nie mogą przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.  
 
4.  
Jeśli Laureat nie odbierze nagrody w dniu wernisażu i nie skontaktuje się z Organizatorem w 
celu ustalenia innego terminu, nagroda nie zostanie wydana i zostanie przekazana innemu 
laureatowi wskazanemu przez Jury Konkursowe.  
 
5.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.  
 
6.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci 
internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu 
Konkursu.  
 
7.  
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków 
Regulaminu, w tym zmiany terminów prowadzenia Konkursu lub przerwania Konkursu w 
każdym czasie. 
 


