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Regulamin konkursu fotograficznego „Człowiek w przestrzeni architektonicznej” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1) Celem konkursu jest aktywizacja uczniów i studentów do spojrzenia na architekturę jako 

scenografię szeroko rozumianych działań człowieka, jego uczestnictwa w przestrzeni 

architektonicznej. Hasło konkursu pozwala na pełną swobodę interpretacji tematu. 

2) Organizatorem konkursu jest Wydział Ekonomiczno-Społeczny SWiBJ w Warszawie, 

kierunek: Architektura i Urbanistyka, zwany dalej Organizatorem. 

• Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem: foto2014@uczelnia.janski.edu.pl 

3) Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Człowiek w przestrzeni architektonicznej” 

organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami polskiego prawa. 

 

II. Zasady zgłaszania prac 

1) Konkurs kierowany jest do uczniów i studentów oraz absolwentów szkół/uczelni 2014r., 

którzy amatorsko zajmują się fotografią. 

2) Motywem przewodnim konkursu jest architektura oraz jej autorska interpretacja. 

3) Terminy:  

• Konkurs trwa od 10 czerwca do 30 września 2014 roku. 

• Prace przysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 października 2014 roku. 

4) Zgłaszanie zdjęć: 

• Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym miejscu. 

• Każdy uczestnik ma prawo zgłoszenia do 5 prac konkursowych. 

• Zgłaszanie zdjęć odbywa się drogą mailową do 30 września 2014r., za pośrednictwem 

adresu konkursu foto2014@uczelnia.janski.edu.pl. 

• Prace należy również złożyć do 30 września 2014r. do godziny 15.00 w Dziekanacie 

Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SWiBJ (Warszawa, ul. Elektronowa 2) - maksymalny 

format A3, technika dowolna (np. zdjęcie tradycyjne, wydruk komputerowy), na sztywnym 

lekkim podkładzie. 

• Zgłoszenie drogą mailową powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, 

nazwę szkoły/uczelni z podaniem kierunku, tytuł zdjęcia (tytuły nie podlegają ocenie), 

miejsce wykonania zdjęcia, dane kontaktowe; formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.warszawa.janski.edu.pl/aktualnosci należy złożyć wraz z pracą w Dziekanacie SWiBJ. 

• Parametry fotografii: format .jpg o rozdzielczości minimum 4 megapikseli. 

• Dozwolona jest każda współcześnie dostępna technika fotografowania. 
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5) Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik oświadcza w formie pisemnej, że: 

• posiada pełne prawa autorskie do danej pracy oraz wyraża zgodę na prezentację pracy oraz 

publikacje związane z konkursem,   

• praca nie została nagrodzona w innym konkursie ani nie była nigdzie publikowana, 

• nie jest studentem ani absolwentem fotografii oraz nie jest zatrudniony jako fotograf, 

• żadna z fotografii nie narusza praw osób trzecich, 

• akceptuje warunki niniejszego regulaminu, 

• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). 

 

III. Zasady oceny i nagradzania prac 

1) Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia prac niezgodnych z regulaminem lub 

prawem RP. 

2) Organizator powołuje jury konkursu w składzie: 

prof. dr hab. inż. arch. Jeremi Królikowski 

dr inż. arch. Agnieszka Starzyk, Przewodnicząca Jury 

dr inż. arch. Dorota Wejchert-Gajczyk 

mgr inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska 

mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Piądłowska 

mgr inż. arch. Monika Krzesiak, Fotografka  

• Spośród nadesłanych zdjęć na konkurs, komisja wybierze najciekawsze, a ich autorów 

wyróżni nagrodami. 

• Jury zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzców oraz przyznawania miejsc ex aequo. 

• Decyzje komisji co do przyznania nagród są nieodwołalne. 

3) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie 10 października 2014 roku w budynku 

Wydziału Ekonomiczno-Społecznego o godz. 15.00 oraz zamieszczone na stronie 

internetowej Uczelni. 

4) Nagrody: 

• Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy. 

• Nagrodami w konkursie są: pastele / dzieła artystyczne prof. dr hab. inż. arch. Jeremiego 

Królikowskiego oraz dr inż. arch. Doroty Wejchert-Gajczyk. 

• Nagrodzonym nie przysługuje prawo do otrzymania pieniężnego ekwiwalentu nagrody. 

• W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcami przez 1 miesiąc od ogłoszenia wyników 

konkursu, nagrody przechodzą na własność Organizatora. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii o treści powszechnie 

uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających 

treści pornograficzne lub godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich fotografii 

jest niepodważalna i ostateczna. 

2) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły 

wyższej. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizowanie konkursu. 

4) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu 

jego zakończenia. 

 


