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1. ORGANIZATOR 
 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Łap Ład” jest Studenckie Koło 

Naukowe  Gospodarki  Przestrzennej  działające  przy  Wydziale  Geografii 

i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

(dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Regulamin Konkursu dostępny jest w odpowiednim wydarzeniu na portalu 

Facebook.com (zwanym dalej Wydarzeniem). 

2. CEL KONKURSU 

 
Celem  konkursu jest: 

 
 zwrócenie uwagi studentów trójmiejskich uczelni na problem 

estetyki w ich otoczeniu, 

 propagowanie sztuki fotografowania wśród studentów, 

 kształtowanie wrażliwości na dostrzeganie ładu i nieładu 

w przestrzeni, 

 zachęcenie do krytycznego spojrzenia na otaczającą uczestników 

przestrzeń. 

 
 
 

3. TEMATYKA PRAC 

Tematem prac konkursowych jest ład i nieład przestrzenny. 
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4. WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA PRAC 

 

 Uczestnicy proszeni są o nadesłanie maksymalnie dwóch par zdjęć  

(w parze jedno zdjęcie przedstawiające ład przestrzenny oraz jedno 

przedstawiające nieład). Nagrodzona może zostać tylko jedna para 

zdjęć danego uczestnika. 

 Uczestnik zobowiązany jest wskazać jedną parę zdjęć, która brać będzie 

udział w walce o Nagrodę Publiczności. W przypadku braku wskazania, 

wybór zostanie dokonany przez Organizatora. 

 Każde zdjęcie należy opatrzyć komentarzem zawierającym dokładne 

miejsce wykonania zdjęcia. 

 Cenione będzie krótkie scharakteryzowanie każdego z nadesłanych 

zdjęć (do 160 słów). 

 Zdjęcia należy dostarczyć w formie cyfrowej w plikach JPG lub PNG, 

w minimalnej rozdzielczości 6 MPX. Maksymalna waga jednego zdjęcia 

to 20 MB. 

 Zdjęcia należy podpisać  imieniem,  nazwiskiem,  nazwą  uczelni  

oraz kierunku studiów. 

 Zdjęcia muszą być wykonane w 2016 roku. 
 

 

5. UCZESTNICY 

 
W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich uczelni 

zlokalizowanych na terenie Trójmiasta. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie statusu  studenta 

jednej z trójmiejskich uczelni wyższych. 



STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii 

ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk - Przymorze 
 

 

 
 

6. TERMINARZ I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie jego 

warunków.

 Konkurs trwa od 17.04.2016 (początek nadsyłania prac) do 10.05.2016

(rozdanie nagród). 

 W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi 

techniczne opisane w Regulaminie i we wskazanym terminie zostaną 

przesłane do Organizatora, tj. najpóźniej do 05.05.2016 roku (włącznie) 

znajdą się w posiadaniu Organizatora.

 Prace wysłane po tym terminie nie będą uwzględniane w konkursie.

 Zdjęcia należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy:

laplad2016@yahoo.com. 

 Przesłanie drogą mailową imienia, nazwiska, nazwy uczelni i kierunku 

studiów jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją 

regulaminu.

 Organizatorzy spośród wszystkich nadesłanych prac wybierają 10 

najlepszych, które w kolejnym etapie oceniać będzie Jury i wyłonione 

zostaną miejsca 1-3

 Prace nagrodzone oraz wyróżnione przechodzą na własność 

organizatorów, a autorzy wyrażają zgodę na bezpłatną i nieograniczoną 

w czasie i terytorium możliwość wykorzystywania zdjęć nagrodzonych 

i zakwalifikowanych za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie 

do celów promocyjnych i edukacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, z 

autoryzacją imieniem  i nazwiskiem  autora pracy przy każdorazowej 

publikacji.

mailto:laplad2016@yahoo.com.
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7. FINAŁ I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 10.05.2016r. o godzinie 17:00 

na    spotkaniu    zorganizowanym    w    Instytucie    Geografii    Uniwersytetu 

Gdańskiego, mieszczącym się na ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Organizator 

zobowiązuje się do poinformowania finalistów konkursu o spotkaniu drogą 

mailową na tydzień przed spotkaniem. 

8. JURY 

 
W skład Jury wejdą osoby powiązane z tematyką urbanistyki związane z 

Trójmiastem. W dniu rozstrzygnięcia Konkursu przewidziane jest wystąpienie 

każdej z nich. 

9. NAGRODY 

 
W konkursie przewidziane są 4 nagrody rzeczowe. Zostaną one przyznane 

autorom, których prace zajmą miejsca od 1 do 3 w głosowaniu Jury oraz 

autorowi pracy, która wygra głosowanie uczestników Wydarzenia. Za miejsca 

od 4 do 10 w głosowaniu Jury przewidziane są wyróżnienia. Wyniki konkursu 

zostaną podane podczas Spotkania w dniu 10.05.2016r. oraz po Spotkaniu na 

stronie Wydarzenia. Jeżeli nagrody nie zostaną odebrane w dniu Spotkania, 

będzie możliwe odebranie ich przez 14 dni w budynku Instytutu Geografii 

Uniwersytetu Gdańskiego, po uprzednim umówieniu się z Organizatorem drogą 

mailową. Po upływie 14 dni Nagrody przechodzą na własność Organizatora. 
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10. NAGRODA PUBLICZNOŚCI 

 
Nagroda publiczności zostanie przyznana pracy, która uzyska w terminie 

od opublikowania na stronie Wydarzenia do 05.05.2016r. (godz. 23:59) 

największą liczbę polubień pod odpowiednim zdjęciem. Za polubienia 

ważne uznaje się takie, których autorzy dołączyli do wydarzenia. 

Organizator przyznaje sobie prawo do odrzucenia polubień, co do których 

istnieje podejrzenie zdobycia ich bez wiedzy autora danego profilu na 

portalu Facebook.com (skrypty, boty itp.). 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu 

w dowolnym momencie trwania konkursu. W razie takowej zmiany, 

uczestnicy zostaną o niej powiadomieni na stronie Wydarzenia. 


