
Regulamin konkursu Light.Move.Photograph. 2016
„Odkrywanie światłem”

I. Postanowienie ogólne.

1. Poniższy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs: Light.Move.Photograph. 
2016„Odkrywanie światłem”, zwany dalej konkursem.

2. Organizatorem konkursu jest fundacja ,,Lux Pro Monumentis” w Łodzi, z siedzibą w Łodzi 
90 – 103, ul. Piotrkowska 86, lok. 10u, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Temat, kategorie i cele konkursu:

1. Tematem konkursu jest jak najciekawsze i najbardziej kreatywne pokazanie łódzkiej 
architektury oraz przestrzeni miejskich w świetle projekcji i instalacji przygotowanych 
podczas Light.Move.Festival 2016.

2. Konkurs ma dwie kategorie: główna i instagram.
3. Cele konkursu:

A. Promocja Festiwalu  Light.Move.Festival w Polsce i poza jej granicami
B. Promocja fotografii pośród uczestników festiwalu
C. Promocja zabytkowej architektury Łodzi 
D. Promocja Łodzi w Polsce i poza jej granicami

III. Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarty, bez podziału na kategorie wiekowe oraz 
profesjonaliści/amatorzy.

2. Każdy uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat
3. W konkursie nie mogą brać udziału:

A. osoby zatrudnione przez organizatora 
B. osoby pracujące przy organizacji konkursu
C. osoby najbliższych wobec osób wymienionych w punkcie a powyżej, to jest osób 

będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, 
powinowatym lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

IV. Terminarz konkursu:

1. Konkurs rozpoczyna się 2 października 2016 roku.
2. Konkurs w kategorii Instagram kończy się 4 listopada 2016 o godzinie 0.00.
3. Prace w kategorii Głównej powinny być dostarczone do siedziby organizatora w  dniach  

10 października – 4 listopada 2016
4. Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas uroczystego wernisażu pokonkursowego  w dniu

2 grudnia 2016.
5. Nagrody nieodebrane podczas wernisażu można odbierać w dniach 12 grudnia 2016 – 

28 luty 2016.
6. Zdjęcia, które nie zakwalifikowały się do wystawy można odbierać w dniach 12 grudnia 

2016 – 28 luty 2016.



V. Warunki kategorii Instagram:
1. Aby wziąć udział w konkursie w tej kategorii należy swoje zdjęcie na instagramie oznaczyć

hashtagiem #lightmovephotograph oraz #LMF
2. Zdjęcia muszę być wykonane po 2 października 2016
3. W tej kategorii nie ma ograniczenia liczby zdjęć zgłoszonych przez 1 osobę
4. W kategorii Instagram przewidziana jest 1 nagroda – Przenośna ładowarka - Powerbank
5. Zwycięskie zdjęcie zostanie wyłonione na podstawie ilości polubień zdobytych do 4 

listopada 2016 roku do godziny 0.00

VI. Warunki kategorii Głównej:

1. Każdy uczestnik może w tej kategorii zgłosić tylko 1 zdjęcie
2. Zdjęcia muszę być wykonane po 2 października 2016, co uczestnik potwierdza poprzez 

zgłoszenie prac na konkurs
3. Termin nadsyłania zdjęć mija 4 listopada 2016 roku, decyduje data stempla pocztowego.

A. Zgłoszenia prosimy dostarczyć do biura organizatora w godzinach pracy biura lub 
wysyłać pocztą na adres:

Fundacja „Lux Pro Monumentis”
ul. Piotrkowska 86, lok. 10 u

90-103 Łódź 
4. Wymagania dotyczące zgłoszenia:

A. Zdjęcia w tej kategorii muszą być dostarczone w formie cyfrowej oraz wydrukowanej:
a. Wydrukowana odbitka o dłuższym boku minimum 50 centymetrów
b. Cyfrowa wersja pliku w formacie JPG lub TIFF, o rozdzielczości 300 DPI, nagrana 

na CD lub DVD. Nazwa pliku powinna być taka sama jak zdjęcia na formularzu 
zgłoszeniowym.

B. Każdy Uczestnik wymyśla swój indywidualny KOD składający się z 3 cyfr i 3 liter, w 
formacie Litera-Litera-Litera-Cyfra-Cyfra-Cyfra.

C. Przygotowanie zgłoszenia:
a. Wydrukowana odbitka powinna mieć na odwrocie zapisany indywidualny KOD 

oraz tytuł zdjęcia. Odbitki, które nie zawierają tych informacji lub zawierają 
jakiekolwiek inne zostaną]ą zdyskwalifikowane.

b. Na płycie z cyfrową wersją zdjęcia powinien być zapisany tylko KOD.
c. Odbitki wraz z płytą oraz formularzem zgłoszeniowym prosimy umieszczać w 

twardej kopercie z danymi uczestnika
d. Niepełnoletni uczestnik uzyskuje na Karcie Zgłoszenia podpis przedstawiciela 

ustawowego (rodzica lub opiekuna), wyrażający jego zgodę na udział uczestnika 
w Konkursie oraz składa swój podpis

D. Zwycięzców w Kategorii Głównej wyłoni Jury podczas obrad.
E. Skład Jury zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia 4 listopada 2016 roku.
F. Nagrody:

a. I Nagroda - Voucher na 3.000 zł do wykorzystania na kursy i szkolenia w Akademii
Fotografii

b. II Nagroda - Voucher na 2.000 zł do wykorzystania na kursy i szkolenia w 
Akademii Fotografii

c. III Nagroda - Voucher na 1.000 zł do wykorzystania na kursy i szkolenia w 
Akademii Fotografii

d. Vouchery będą ważne rok od momentu wręczenia.
G. Poza zwycięskimi zdjęciami Jury wybierze 20 zdjęć, które będą prezentowane na 

wystawie pokonkursowej w przestrzeni wystawienniczej zapewnionej przez 



Organizatora  oraz na stronie internetowej Organizatora.
H. Każdy uczestnik wystawy pokonkursowej otrzyma dyplom uczestnictwa w wystawie
I. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego wernisażu wystawy 

pokonkursowej. Wszystkie osoby zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej zostaną 
o tym poinformowane drogą mailową w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników.

J. Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej przechodzą na własność 
Organizatora, będą przechowywane w siedzibie Organizatora w formie drukowanej 
oraz cyfrowej. Pozostałe zdjęcia można odebrać w siedzibie Organizatora, między 2 
stycznia 2017 roku a 3 marca 2017 roku w godzinach pracy biura. 

VII. Postanowienia końcowe.

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zna i akceptuje postanowienia 
Regulaminu Konkursu

2. Dostarczenie zdjęć do siedziby organizatora lub oznaczenie zdjęć na Instagramie 
#lightmovephotograph jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku 
oraz publiczną ekspozycję. 

4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne, 
nieograniczone terytorialnie oraz nieograniczone czasowo wykorzystywanie nadesłanych 
zdjęć w działaniach promocyjnych konkursu Light.Move.Photograph tym w szczególności 
na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek 
nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie 
fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 
komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie 
fotograficznej,wydawnictwie, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz 
odtworzenia , z zastrzeżeniem, że wykorzystywanie zdjęć w tym celu jest możliwe 
wyłącznie za opatrzeniem ich imionami i nazwiskami Uczestników oraz adnotacją o 
Konkursie.

5. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, 
w tym na podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk laureatów Konkursu

6. Uczestnik zachowuje pełne prawa majątkowe oraz autorskie do zdjęć.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu oraz 

wprowadzenia zmian w terminarzu z przyczyn od niego niezależnych.
8. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, 

zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od 
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


