
 
KONKURS 

Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej 

na najlepsze zdjęcie dotyczące działalności Klubu  

 

Konkurs jest elementem obchodów 60-lecia Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej w Jubileuszowym  

75-leciu Politechniki Łódzkiej. 

Organizatorem Konkursu jest Klub Żeglarski Politechniki Łódzkiej (KŻPŁ). 

 

I. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest najlepsze zdjęcie dotyczące Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej 

2. W konkursie biorą udział wszystkie zdjęcia tematycznie związane z działalnością klubu w szczególności: 

a) zdjęcia z baz klubu żeglarskiego Politechniki Łódzkiej 

b) zdjęcia z imprez zorganizowanych przez Klub 

c) zdjęcia z rejsów indywidualnych pracowników  

 

Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach: 

 a) aktywne działania człowieka 

 b) człowiek i otaczająca natura. 

 

Zdjęcia wybrane przez komisję będą wystawione w trakcie wystawy z okazji 60-lecia Klubu Żeglarskiego PŁ. 

 

II. Warunki konkursu 

 

1. W konkursie mogą brać udział obecni i byli pracownicy Politechniki Łódzkiej, studenci oraz doktoranci i 

sympatycy Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej. 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć 

3. Odbitki kolorowe lub czarno-białe należy dostarczyć w formacie 30x45 cm. 

4. Prace należy dostarczyć do dnia 20.04.2020 r. do Anety Komorowskiej adres:  
Biuro Karier PŁ 

Al. Politechniki 3a 

Budynek C15 ( parter ) 

Kontakt: aneta.komorowska@p.lodz.pl, tel.: : 42 631 20 98 

5. Każde zdjęcie opatrzone godłem powinno być dostarczone wraz z opisem/tytułem zdjęcia,  miejscem oraz 

datą zrobienia zdjęcia ( min rok). 

Do zdjęć należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą dane autora zdjęć: imię i nazwisko, telefon 

kontaktowy. Pracownicy i sympatycy klubu miejsce pracy, studenci; wydział i rok studiów, doktoranci; 

nazwę studium doktoranckiego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć do 

promocji  Klubu Żeglarskiego PŁ. 

6. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs uczestnik konkursu nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. 

zmianami).  

7. Zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr 

osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, 

wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w 

Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie 

Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie 

wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanych zdjęć i poniesie wszelkie konsekwencje jej 

wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej 

wymogów.   

9. Zakwalifikowane do wystawy prace zostaną wystawione w ramach obchodów 60-lecia Klubu Żeglarskiego. 

Wtedy też przewidziane jest rozstrzygnięcie konkursu. Prace konkursowe zostaną zwrócone autorom po 

zakończenie obchodów 60-lecia Klubu. 

10. Za udział w konkursie przewiduje się następujące nagrody: 

I miejsce, 

II miejsce,  

III miejsce,  

11. Jury może nie przyznać pierwszej nagrody; może też dokonać wyróżnień. 
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12. W przypadku nieobecności podczas rozdania nagród któregokolwiek z Laureatów Konkursu, przewidziane 

dla nich nagrody oczekiwać będą na odbiór we wskazanym przez Organizatora miejscu przez 14 dni od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody w przewidzianym terminie, Laureat 

Konkursu traci prawo do nagrody, której dysponentem staje się Organizator.   

 

III. Przetwarzanie danych osobowych  

 1.Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu wyraża 

jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez 

uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednakże warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe 

będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) jedynie w związku z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu.  

2.Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez organizatora tylko przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym uczestnikom.  

3.Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są 

podawane na zasadach dobrowolności. 

4.W momencie usunięcia danych użytkownik traci możliwość uczestnictwa w konkursie. 

 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków Konkursu 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie internetowej Klubu 

Żeglarskiego PŁ. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w zakresie czasu trwania konkursu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

 

 

 

 

 

        Zarząd KŻPŁ 

 


