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REGULAMIN KONKURSU 
POPULARYZUJĄCEGO WIEDZĘ GEOGRAFICZNO – HISTORYCZNĄ O ŁODZI 

dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich w Łodzi

„Moja fotogeniczna Łódź” 
Edycja II.

Woda w krajobrazie Łodzi; rzeki, stawy, studnie, zdroje,
fontanny…..

I. Organizator

Organizatorem konkursu „Moja fotogeniczna Łódź” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja im.
Stanisława Liszewskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 52B, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000798576, z przydzielonym numerem NIP 7292731428, zwana
dalej „Organizatorem”. Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale Partnerów, do których należą:

1. Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych
Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź.

2. Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź.
3. Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, ul. Stanisława Wigury 12A, 90-319 Łódź,
4. Urząd Miasta Łodzi, Departament Ekologii i Klimatu, ul. Piotrkowska 113 , 90-447 Łódź,
5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Wierzbowa 52, 90 – 133 Łódź

II. Cele Konkursu

Celem głównym Konkursu jest edukacja w zakresie wiedzy geograficzno-historycznej dotyczącej Łodzi
oraz zachęcenie młodzieży szkolnej – uczestników konkursu, do obserwowania i dokumentowania
przestrzeni miejskiej w postaci fotografii.

Tegoroczna II. edycja Konkursu poświęcona jest wodzie w krajobrazie Łodzi, w tym m.in. rzekom,
stawom, oczkom wodnym oraz związanym z wodą obiektom architektonicznym jak np. miejskie
studnie, fontanny, zdroje uliczne.

Program wydarzenia został przygotowany we współpracy z naukowcami, ekspertami w dziedzinie
edukacji historycznej i fotografii krajoznawczej oraz partnerami Fundacji w zakresie wybranej tematyki
przewodniej II edycji Konkursu.

Cele szczegółowe Konkursu to:

1. zainteresowanie uczniów dziedzictwem Łodzi, w szczególności zagadnieniami geograficznymi
i  historycznymi związanymi z miastem,

2. kształtowanie otwartości uczestnika na otaczający go świat oraz krajobraz i architekturę miasta
3. promocja miasta wśród jego mieszkańców,
4. wykorzystanie doświadczenia jako elementu poznania przestrzeni miasta,
5. kształtowanie rozumienia piękna otaczającej przyrody i architektury
6. zachęcanie do poszukiwania i korzystania z różnych źródeł wiedzy,
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7. odkrywanie i rozwijanie uzdolnień fotograficznych wśród młodzieży,
8. poszerzanie zainteresowania uczniów otaczającą przestrzenią i środowiskiem życia w mieście,

9. kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczestników,
10.  rozwijanie umiejętności twórczych.

III. Zasięg Konkursu

1. Konkurs organizowany jest w oparciu o niniejszy Regulamin, dla uczniów szkół zlokalizowanych
w granicach administracyjnych Łodzi.

2. Program skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich
wszystkich typów.

IV. Czas trwania i tematyka Konkursu 

1. W roku 2022 Konkurs odbędzie się po raz drugi. W założeniu wydarzenie ma charakter cykliczny i
odbywa się w miesiącach marzec– listopad.

2. Tematyka konkursu jest ogłaszana co roku w ramach aktualizowanego Regulaminu na stronie
internetowej Konkursu: www.mojafotogenicznalodz.com

V. Uczestnictwo w Konkursie

1. We wszystkich etapach Konkursu uczniowie uczestniczą indywidualnie jako reprezentanci danej
szkoły.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne dla szkół i uczniów.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń kl. 7-8 szkoły podstawowej lub uczeń szkoły średniej,

który  wypełnił potwierdzony przez szkołę formularz zgłoszeniowy w terminie do 15.09.2022 r.
i przesłał jego skan na adres mojafotogenicznalodz@gmail.com. Rejestracja jest równoznaczna ze
zgłoszeniem do Konkursu, a także upoważnia ucznia do pobierania materiałów w formie
elektronicznej przygotowanych przez Organizatora.

4. Szkoła zobowiązuje się do potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa ucznia w Konkursie na formularzu
zgłoszeniowym.

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa i zaakceptowaniem
zasad niniejszego Regulaminu.

6. Po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego uczestnik
przesyła pod wskazany link całość pracy konkursowej (3 fotografie + minireportaż w formie
pisemnej) w terminie od 01.09.2022 do 30.09.2022 r. 

7. Wyniki I etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mojafotogenicznalodz.com 09.10.2022
r. wraz z informacja o organizacji warsztatów przygotowujących uczestników II etapu Konkursu do
testu wiedzy geograficzno- historycznej z zakresu tematyki II. edycji Konkursu.

8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, uczciwej rywalizacji na poszczególnych etapach
Konkursu.

9. Przystępując do Konkursu szkoła i uczeń wyrażają zgodę na kontakt drogą mailową prowadzony
przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem.
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VI. Organizacja, przebieg i terminarz konkursu

1. Uczestnik Konkursu przesyła potwierdzony przez szkołę formularz zgłoszeniowy w terminie
do dnia 15.09.2022 r. na adres mojafotogenicznalodz@gmail.com.

2. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Konkursie na podstawie terminowo przesłanych
i poprawnie wypełnionych formularzy następnie przesyłają swoje prace konkursowe
(minireportaże) od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. pod wskazany przez Organizatora link.

3. Każdy uczestnik-uczeń przygotowuje jedną pracę konkursową w formie minireportażu, na który
składać się mają 3 autorskie fotografie w formacie JPG, TIF, RAW, oraz pisemny komentarz o
objętości 2500 – 3000 znaków ze spacjami .

4. Fotografie mogą zostać wykonane w dowolnej technice, ale w zalecanej rozdzielczości 300 dpi
w formacie A4 (minimalna rozdzielczość pliku to 4500 pix liczona dla dłuższego boku). Wszystkie
zdjęcia mają stanowić powiązany cykl określony wspólnym tytułem. Mają one być również
podstawą minireportażu, stanowiąc logiczną całość pracy konkursowej. Oprócz fotografii, każdy
uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć opis swoich zdjęć w wymaganej ilości znaków (2500
– 3000 znaków ze spacjami) uzasadniający przystąpienie do Konkursu oraz powiązanie wykonanych
fotografii z tematyką Konkursu. Zarówno zdjęcia jak i tekst muszą być podpisane imieniem i
nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły (np. Inga_Nowak_SP_142 lub Jan_Nowak_LO_29).

5. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału. Do finału zakwalifikowanych zostanie
15 uczniów, którzy przygotują najlepsze i najciekawsze prace konkursowe.

6. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się we wrześniu, a drugi (finałowy) w październiku 2022 r.
Uczniowie-uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego wezmą udział w tematycznych zajęciach
edukacyjnych z zakresu wiedzy geograficznej w budynku Wydziału Nauk Geograficznych UŁ przy ul.
Kopcińskiego 31 oraz w warsztatach historycznych w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15,
a także w profesjonalnych warsztatach fotograficznych.

7. Finaliści wezmą udział w teście sprawdzającym wiedzę z zakresu tematycznego II . edycji Konkursu,
który odbędzie się w dniu 22.10.2022 r.

8. Spośród finalistów Jury wyłoni 5 laureatów, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów
w Konkursie.

9. Poszczególne etapy konkursu zostaną zorganizowane w siedzibie Wydziału Nauk Geograficznych UŁ
(ul. Narutowicza 88/ ul. Kopcińskiego 31) oraz w Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa 15) .

10.Gala finałowa Konkursu, tj. ogłoszenie wyników, rozdanie nagród rzeczowych, wystawa prac
konkursowych oraz uroczysty koncert, odbędą się dnia 23. października 2022 r. w Muzeum Miasta
Łodzi.

11.Szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminarz Konkursu zostaną przesłane (drogą
elektroniczną) do szkół oraz zamieszczone na stronie internetowej Organizatora i Konkursu.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. Ocenie podlegać będą następujące aspekty pracy (fotografie + komentarz):

a. związek z tematyką konkursu,
b. pomysłowość i oryginalność pracy,
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c. estetyka i technika wykonanej pracy.

VIII. Nagrody w Konkursie

1. Każdy uczestnik drugiego etapu Konkursu będzie miał możliwość wzięcia udziału w warsztatach
fotograficznych prowadzonych przez profesjonalnych fotografików oraz w tematycznych
zajęciach edukacyjnych.

2. Finaliści Konkursu otrzymają dyplomy.
3. Laureaci Konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich fotografii na wystawie

w Muzeum Miasta Łodzi, w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, wybranych placówkach
kulturalnych i oświatowych oraz innych miejscach wystawienniczych w Łodzi wskazanych przez
Organizatora.

4. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konkursu
(www.mojafotogenicznalodz.com).

5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów

konkursu oraz nazw szkół, a także umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych
Organizatora oraz w mediach.

IX. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję ostateczną podejmuje
Organizator.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora – Fundacji im. Prof.
Stanisława Liszewskiego oraz na stronie Konkursu (www.mojafotogenicznalodz.com).

3. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie
odwołanie Konkursu lub zmiany jego terminu.

4. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, że: 
a. jest autorem załączonych fotografii,
b. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które

to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone
prawami i roszczeniami osób trzecich;

c. zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej Konkursu i Organizatora oraz 
w serwisie społecznościowym www.fb.com w czasie trwania konkursu oraz po jego
zakończeniu, 

d. zgadza się na prezentację swoich zdjęć na wystawie w Muzeum Miasta Łodzi, w Centrum
Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz w innych miejscach wystawienniczych w łodzi
wskazanych przez Organizatora.

5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

6. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie
prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia
Regulaminu.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
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8. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych
prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni
z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku
wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych 
z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

10. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
11. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

X. Ochrona danych osobowych
1. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności

rozporządzeniem 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) (zwanym dalej „RODO”), zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji Konkursu „Moja fotogeniczna Łódź” oraz
przesyłania informacji drogą elektroniczną.

3. Uczestnicy konkursu i szkoły mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich uzupełnienia
lub usunięcia.

mailto:mojafotogenicznalodz@gmail.com
mailto:mojafotogenicznalodz@gmail.com



