
§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.
2.  Partnerzy konkursu: Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Związek Legionistów Polskich  

i Ich Rodzin, Związek Strzelecki Oddział Łódź.

§ 2
Cele konkursu

1. Pogłębianie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. 
2.  Poszukiwanie i utrwalenie na fotografiach wszelkich przejawów upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w formie pomników, popiersi, tablic, epitafiów itp.
3. Rozwijanie zainteresowań historycznych i fotograficznych.
4. Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni fotograficznej. 
5.  Publiczne zaprezentowanie prac, konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu oraz wymiana doświadczeń  

w trakcie spotkania pokonkursowego.

§ 3
Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszych, według oceny jury powołanego przez organizatora oraz partnerów,  
fotografii ukazujących miejsca upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

§ 4
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografów (amatorów i profesjonalistów) bez ograniczeń wiekowych.
2.  W konkursie wyodrębnione będą dwie grupy wiekowe: 

a) do 16 lat 
b) powyżej 16 lat 
UWAGA:  każdego uczestnika do 18 roku życia obowiązuje dostarczenie oświadczenia od rodziców lub opiekunów 

prawnych o zgodzie na udział w konkursie.

§ 5
Zasady udziału w konkursie

1.  Regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio  
w Łódzkim Domu Kultury lub na stronie www.ldk.lodz.pl

2.  W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury oraz ich rodziny. 
W konkursie wyodrębnione są dwie kategorie wiekowe (§ 4), a tematem jest:  
W KAMIENIU I W SPIŻU – PAMIĘCI WIELKIEGO MARSZAŁKA (Miejsca upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego).

3.  Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 fotografie pojedyncze lub maksymalnie dwa zestawy wyraźnie 
oznaczone (zestaw może liczyć do 4 zdjęć i traktowany będzie jako jedna praca).

4.  Do konkursu zostaną dopuszczone fotografie wykonane w technice zarówno cyfrowej, jak i analogowej  
w wersji wydruków/odbitek fotograficznych 
• pojedyncze fotografie w formacie min. 13×18 cm, maks. 30×45 cm 
• maksymalnie dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw może liczyć do 4 zdjęć o formacie maks. 20×31 cm) 
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• Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione i powinny być opatrzone godłem. 
•  Dodatkowo do wydruków cyfrowych/odbitek fotograficznych należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia  

z danymi: imię i nazwisko, rok urodzenia autora, tytuł zdjęcia lub zestawu, rok wykonania zdjęcia,  
miejsce wykonania zdjęcia, kontakt (adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania) oraz oświadczenie,  
iż jest się jego autorem – zapakowane do zaklejonej koperty opatrzonej godłem.

Zdjęcie wykonane w rażąco złej jakości nie weźmie udziału w konkursie 
(komisja techniczna powołana przez organizatora przeprowadzi ocenę wstępną zdjęć i odrzuci prace potencjalnych 
uczestników niespełniające warunków).

5.   Zgłoszenia należy przesyłać drogą pocztową na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź  
z dopiskiem: „W KAMIENIU I W SPIŻU – PAMIĘCI WIELKIEGO MARSZAŁKA”. 

6.  Organizator zastrzega sobie prawo zachowania nagrodzonych prac. Wszystkie pozostałe prace nadesłane  
w formie odbitek fotograficznych/wydruków będzie można odebrać w siedzibie organizatora w ciągu 30 dni od daty 
ogłoszenia wyników konkursu. Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność organizatora.

7.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 16, poz. 922)  
oraz na wykorzystanie prac konkursowych do promocji konkursu oraz ŁDK. 

8.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 
9.  Do oceny fotografii zostanie powołane pięcioosobowe profesjonalne jury, które oceni i wyłoni trzech laureatów  

oraz przyzna dwa wyróżnienia. Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami. Organizator przewiduje 3 nagrody 
finansowe w każdej kategorii oraz wyróżnienia i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów. 
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

10.  Wszystkie przesłane wydruki/odbitki będą traktowane z największą starannością, jednak organizator nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie ich lub zaginięcie w transporcie pocztowym oraz niezachowanie 
warunków regulaminu. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu. 

11.  Uczestnik konkursu oświadcza, że przenosi na organizatora prawa autorskie do swoich prac na następujących polach 
eksploatacji; możliwość umieszczenia na stronie internetowej, na wystawach pokonkursowych, w mediach  
i portalach społecznościowych.

12.  Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie  
przez Łódzki Dom Kultury zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestników konkursu zarejestrowany w trakcie 
uroczystego finału. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie 
internetowej Łódzkiego Domu Kultury, w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych  
Łódzkiego Domu Kultury oraz w mediach (prasa, telewizja).

13.  Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autorów zdjęć lub w przypadku osób 
niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.

14.  Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest autorem/autorką 
załączonych zdjęć. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi 
pracami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

15. Organizator przewiduje możliwość prezentacji wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury.

§ 6
Terminarz

1. Termin nadsyłania fotografii – do 16 października 2017 r. na adres Łódzkiego Domu Kultury. 
2.  Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi podczas uroczystego finału,  

który odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu i informacja dostępna będzie na stronie www.ldk.lodz.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów.
5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Ewa Kowalska, tel. 797 326 227, e-mail: inicjatywy@ldk.lodz.pl

§ 7
1. Nadesłane zgłoszenia konkursowe niezgodne z powyższym regulaminem nie będą rozpatrywane. 
2.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje organizator i ostateczna interpretacja regulaminu 

należy do organizatora.


