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ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu fotograficznego "Przywrócone Piękno" jest 

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIVITAS Uniwersytetu 

Łódzkiego, działające przy Wydziale Nauk Geograficznych i Wydziale 

Zarządzania. 

TEMAT 

Tematem prac konkursowych jest ukazanie przywróconego piękna w 

zrewitalizowanych śródmieściach miast. 

UCZESTNICY 

Konkurs jest adresowany do studentów wszystkich polskich uczelni 

wyższych. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu studenta.  

Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 fotografie. 

TERMINARZ 

Fotografie powinny być nadesłane organizatorowi konkursu do dnia 10 

maja 2015 roku w postaci wydruku w formacie A4 na adres: 

Uniwersytet Łódzki, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki 

Przestrzennej, SKN CIVITAS 

Kopcińskiego 31 

90-142 Łódź 



Prace można składać również osobiście w budynku przy podanym 

wyżej adresie w pokoju numer 303, znajdującym się na III piętrze. 

Należy również dołączyć krótki opis merytoryczny zdjęcia.  

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU  

 Zdjęcia należy podpisać imieniem, nazwiskiem, nazwą uczelni oraz 

kierunku studiów.  

 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.  

 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.  

 Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

Regulaminu Konkursu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatną 

publikację zgłoszonych do konkursu fotografii (wraz z imieniem i 

nazwiskiem Autora oraz jego miejscem nauki) na wystawie podczas 

„GP Days”. 

 Nadesłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w 

celach promocyjnych Wydziału Nauk Geograficznych UŁ (ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 

833 z późn. zm.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym 

podmiotom.  

 

 



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Wyniki konkursu zostaną podane dnia 15 maja 2015 roku podczas 

trwania GP Days. Dokładne miejsce ogłoszenia wyników zostanie 

wyznaczone tego dnia. 

Wyniki zostaną również umieszczone na stronie internetowej 

www.gp.geo.uni.lodz.pl. 

JURY 

W skład Jury wchodzą członkowie SKN Civitas. Decyzje jury są 

ostateczne.  

NAGRODY 

W konkursie przewidziana jest nagroda główna. Zostanie one przyznana 

autorowi, którego praca zajmie 1 miejsce w głosowaniu Jury.  


