
 
 

Konkurs fotograficzny w ramach internetowej akcji informacyjnej współfinansowanej  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
 

KAPITALNY KADR 
 

organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 
 
 
 

Organizator 

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie 
łódzkim.  

 
Cel konkursu 
 
Celem ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  konkursu fotograficznego jest  
upowszechnianie rezultatów projektów (z)realizowanych w ramach Priorytetu VI i VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zwiększanie zainteresowania tematyką funduszy unijnych. 
 
 
Warunki uczestnictwa 
 
1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
2. W konkursie moŜe brać udział kaŜdy mieszkaniec województwa łódzkiego, z wyjątkiem pracowników 

organizatora, Agory S.A. oraz członków ich rodzin.  
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu. 
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyraŜeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

wraz ze zgodą na podanie swoich danych, a takŜe publikacji listy laureatów na stronach 
internetowych organizatora (www.pokl.wup.lodz.pl) i konkursu (serwis dedykowany w portalu 
www.lodz.gazeta.pl). 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa na 
wykorzystanie zdjęć w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umoŜliwiającej wydruk 
wysokiej jakości na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 
dowolnym nakładzie, uŜywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania, a takŜe prezentowania zdjęć na wystawach w celu popularyzacji funduszy 
unijnych.  

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu 
i oświadczeniem, Ŝe fotografie złoŜone na konkurs zostały wykonane osobiście.  



8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie deklarację uczestnika, Ŝe prace te nie będą 
zagraŜały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i 
osobistych praw autorskich, oraz Ŝe osoba przekazująca prace konkursowe ma zgodę osób, których 
wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyraŜania zgody na wykorzystanie tych 
wizerunków.  

 
 
Przedmiot konkursu 
 
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne:  

− przedstawiające projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Priorytetu VI i VII 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim  

− lub których tematem przewodnim jest hasło: „Człowiek – najlepsza inwestycja”. 
2. Do kaŜdego zdjęcia naleŜy dołączyć jego opis: 

− tytuł zdjęcia,  
− krótki opis zdjęcia 
− nazwę i miejsce realizacji projektu (tylko dla zdjęć z realizacji projektu) 
− autor zdjęcia 
− ewentualny opis dodatkowy zawierający np.: parametry techniczne zdjęcia, własne uwagi.  

3. KaŜdy  uczestnik konkursu moŜe nadesłać nie więcej niŜ 2 prace.  
4. Prace fotograficzne biorące udział w konkursie powinny spełniać następujące wymogi: 

− Technika: dowolna, jednak przesyłać zdjęcia naleŜy tylko w formie plików cyfrowych. W 
przypadku zdjęć analogowych uczestnik konkursu powinien we własnym zakresie skanować 
prace do plików cyfrowych i przetworzyć je zgodnie z wymaganiami konkursu.  

− Format: JPEG bądź TIFF, wielkość pliku nie moŜe przekroczyć 10 MB 
− Minimalna rozdzielczość: 72 dpi. 
− Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie, a ni w Ŝaden inny 

sposób. Dopuszcza się jedynie obróbkę, która nie prowadzi do zafałszowania rzeczywistości 
pokazywanej na zdjęciu. Nie moŜna takŜe dokonywać fotomontaŜy. 

5. Rejestracja prac odbywa się w formie elektronicznej za pomocą formularza w serwisie dedykowanym 
konkursu na portalu www.lodz.gazeta.pl 
Prace naleŜy nadsyłać na adres kapitalnykadr@lodz.agora.pl 

6. Po weryfikacji prace uczestnika zostają opublikowane na stronie konkursu.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej, rozdzielczości lub małej wielkości pliku. 
8. W konkursie będą brały udział prace przesłane  w okresie od 11 października 2010 r. do 30 listopada 

2010 r. 
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 grudnia 2010 r. na stronach internetowych 

organizatora (www.pokl.wup.lodz.pl) i konkursu (serwis dedykowany w portalu www.lodz.gazeta.pl). 
Dodatkowo zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową i/lub telefoniczną. 

 
 
Kryteria oceny prac 
 
1. Zgodność z przedmiotem konkursu 
2. Zachowanie zasad kompozycji 
3. Pomysłowość i estetyka pracy 
 
 



Komisja  
 
1. Oceny prac i przyznania nagród dokona komisja powołana przez organizatora.  
2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organizatora i Agory S.A. 
3. Decyzja komisji jest niepodwaŜalna i ostateczna. 
 
 
Nagrody 
 
1. Komisja przyzna nagrody za 3 pierwsze miejsca: 

− I miejsce – aparat fotograficzny Fuji HS10 o wartości 1 580,00 brutto 
− II miejsce – aparat fotograficzny Canon SX 210 IS o wartości 1 040,00 brutto 
− III miejsce - aparat fotograficzny Canon PowerShot SX 120 IS o wartości 690,00 brutto. 
− Dla zwycięzcy wyłonionego przez internautów – Spacerownik Łódzki. 

2. Nagrody w postaci aparatów fotograficznych i Spacerownika Łódzkiego zapewnia Agora S.A. 
3. Agora S.A. nie dopuszcza moŜliwości wymiany nagrody na inną rzeczową lub jej równowartość 

pienięŜną. 
4. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzcy, przyznania miejsc ex aequo, jak równieŜ 

przyznania wyróŜnień i nagród specjalnych. 
5. Nagrodę moŜe odebrać wyłącznie osobiście zwycięzca lub osoba przez niego notarialnie 

upowaŜniona w siedzibie Agora S.A Oddział w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 72 w terminie 14 dni 
roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.  

6. W przypadku nieodebrania nagrody przez uczestnika, prawo do nagrody wygasa. 
7. W przypadku nagród, których wartość powoduje obowiązek pobrania przez Agora S.A podatku 

dochodowego, przed wydaniem takich nagród Agora S.A.  pobierze od zwycięzcy  zryczałtowany 
podatek dochodowy. 
Podatek naleŜy wpłacić przed odebraniem nagrody na nr rachunku Agory S.A.:  
66 1240 1109 1111 0000 0515 9602 
Warszawa, ul. Czerska 8/10 

8. Warunkiem odbioru nagrody będzie podpisanie potwierdzenia odbioru nagrody. 
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu warunków uczestnictwa spowoduje utratę prawa do 

otrzymania nagrody. 
 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator. 
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn organizacyjnych. 
3. Organizatorowi przysługuje prawo uniewaŜnienia konkursu bez podania przyczyny. 
4. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału Promocji i Informacji EFS 

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, ul.Wólczańska 49, e-mail: m.sluzewska@wup.lodz.pl; tel.: 
(42) 638-91-30. 

 


