
 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Geografia – proces, forma, obiekt 

 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. 

2. Tematem konkursu jest przedstawienie zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym, zarówno 

naturalnych, jak i uwarunkowanych działalnością człowieka. Zjawiska te mogą mieć charakter uchwyconych 

na fotografii procesów, form lub obiektów. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2022 roku nie ukończą 25 roku życia. 

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:  

a. procesy i formy naturalne (symbol kategorii – N)  

b. obiekty antropogeniczne (symbol kategorii – A). 

Komitet organizacyjny i jury konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii zgłoszonych zdjęć. 

6. Każdy Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 5 fotografii łącznie w obydwu kategoriach. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik osobiście wykonał zgłoszone zdjęcia 

i posiada do nich pełne prawa autorskie. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec 

Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii. 

8. Dopuszczalna jest cyfrowa obróbka zdjęcia z wyjątkiem tworzenia kolaży fotograficznych (łączenia 

elementów fotografii pochodzących z różnych plików). 

9. Pliki należy nazwać zgodnie z następującym wzorem: kategoria, nazwisko i imię autora, numer zdjęcia, 

np. N_Kowalski_Jan_2 

Organizatorzy konkursu zastrzegają, że pliki opisane w inny sposób nie będą dopuszczone do konkursu. 

10. Fotografie powinny być przekazane organizatorowi konkursu, czyli przedstawicielom Wydziału Nauk 

Geograficznych UŁ do dnia 15 stycznia 2022 roku w formie plików JPG o wymiarze minimum 2000 pikseli 

(dłuższy bok) na adres konkurs.fotograficzny@geo.uni.lodz.pl. Pliki w innych formatach nie będą 

dopuszczone do konkursu. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 25 MB. 

11. Pliki muszą mieć zachowane w exif oryginalne dane (w tym datę wykonania zdjęcia). 
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12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, odbiegające 

od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zostały wykonane wbrew zasadom etycznym. Fotografie, 

na których będą naniesione dodatkowe znaki, np. daty, nazwisko autora nie będą dopuszczone do konkursu. 

13. Wraz z pracami zgłaszanymi na konkurs należy przesłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową na adres 

konkurs.fotograficzny@geo.uni.lodz.pl. Plik karty zgłoszeniowej należy nazwać zgodnie z następującym 

wzorem: Kowalski_Jan_KZ 

14. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. 

15. W skład Jury wejdą specjaliści z zakresu geografii, fotografii artystycznej oraz fotografii przyrodniczej. 

Decyzja Jury jest nieodwołalna i ostateczna. 

16. Członkowie Jury do momentu zakończenia obrad nie są informowani przez organizatora o danych autorów 

nadesłanych zdjęć. 

17. Przewiduje się nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Jury ma prawo zadecydować o innym 

podziale nagród dla Laureatów. 

18. Jury i komitet organizacyjny konkursu dodatkowo wytypują zdjęcia, które – obok nagrodzonych – zostaną 

zaprezentowane podczas ogłoszenia wyników konkursu, a następnie opublikowane na stronie internetowej 

Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (wyróżnienia). W miarę możliwości zostaną one również zaprezentowane 

na wystawie w gmachu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. 

19. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Światowego Dnia Geografa w kwietniu 2022 roku, 

a następnie opublikowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych UŁ www.geo.uni.lodz.pl. 

Przykładowe wyniki poprzednich edycji konkursu: 

https://geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt/edycja-2018-2019 

https://geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt/edycja-2012-2013 

20. Dodatkowo komitet organizacyjny powiadomi Laureatów i Wyróżnionych drogą elektroniczną na adres 

poczty elektronicznej wskazany w karcie zgłoszeniowej, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

21. Nadesłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację zgłoszonych 

fotografii (wraz z imieniem i nazwiskiem Autora oraz jego miejscem nauki) w Internecie i innych mediach, 

mającą na celu popularyzację i promocję konkursu oraz Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. 

22. Uczestnik zachowuje autorskie prawa osobiste i wyłączne oraz nieograniczone autorskie prawa majątkowe 

do fotografii, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać. 

23. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). 

24. Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej będą wykorzystywane wyłącznie w sprawach związanych 

z organizacją, przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom. 
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