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I. Postanowienia ogólne. 
1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”), jest Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi, przy ul Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź, KRS: 0000094536, 

NIP: 7290109624, REGON: 470565146 (dalej: „Organizator”)– jako podmiot prowadzący 

niepubliczną szkołę ponadpodstawową – Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi (dalej 

„Szkoła”). 

2. Patronami Konkursu są:  

1) Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ul Sterlinga 

26, 90-212 Łódź, NIP, 725-10-14-115. REGON, 470810663,  

2) Stowarzyszenie Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary International” z siedzibą w Łodzi 

ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, NIP: 7252072333, Regon: 101703396, 

KRS: 0000481209,  

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi 

kontaktowymi Administratora. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Konkursu. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu 

rozstrzygnięcia Konkursu objętego regulaminem przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia 

Konkursu. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma 

prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można 

wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub 

Inspektora Danych Osobowych. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w 

chwili przystąpienia. 

6. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Szkoły: www.lodz.sei.edu.pl 

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora,  w tym komisarz 

konkursu. 

8. Komisarzem Konkursu jest Piotr Izydorczyk, adres e-mail: piotr_izydorczyk@wp.pl  

9. Komisarz udziela szczegółowych informacji o Konkursie. 

10. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza 

postanowień art. 29 tejże ustawy, nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym. 

 

II. Cele i uczestnicy Konkursu. 
1. Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowego Konkursu Interdyscyplinarnego 

skierowanego do uczniów wszystkich typów szkół zawodowych i technicznych stopnia średniego 

na całym świecie, w szczególności o profilu fotografia i grafika komputerowa. 
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2. Tematyka Konkursu związana jest z tzw. „testem  4 pytań”, który stanowi znany sprawdzian 

stosowania norm etycznych w życiu prywatnym i zawodowym i polega na udzieleniu odpowiedzi 

na pytania: 

a) Czy to jest prawda? 

b) Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych? 

c) Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń? 

d) Czy to będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych? 

3. Celem Konkursu jest: 

a) wyrabianie postaw humanitarnej wrażliwości społecznej, 

b) kształtowanie pozytywnego wizerunku ludzi wykluczonych, 

c) popularyzacja integracji społecznej, 

d) rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów innych 

ludzi, 

e) wskazywanie sposobów pomocy, 

f) pobudzenie wyobraźni twórczej, kreatywności i możliwości zaprezentowania swoich 

umiejętności twórczych. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń wszystkich typów szkół zawodowych i 

technicznych stopnia średniego na całym świecie, który zaakceptował Regulamin (dalej: 

„Uczestnik”). 

5. Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest aktywnym uczniem szkoły wskazanej w ust. 4; 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu; 

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,  

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 

Konkursie; 

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy 

innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za 

członków rodziny uznaje się wstępnych. 

 

III. Miejsce ogłoszenia Konkursu. 
Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej Szkoły: www.lodz.sei.edu.pl, adres: Technikum 

Edukacji Innowacyjnej w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 52, 90-213 Łódź,  a także na stronach  

internetowych i siedzibach szkół, które przystąpiły do  propagowania Konkursu. 

 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie. 
1. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie pracy konkursowej stanowiącej grafikę komputerową i/lub 

fotografię, która będzie subiektywną odpowiedzią na idee bezinteresownego wsparcia, przyjaźni, 

współpracy bez względu na pochodzenie, wyznanie, poglądy polityczne, połączonych z 

akceptacją innych osób. 

2. Praca powinna być przesłana w formie wydruku w formacie: minimalnie A3,  maksymalnie B1. 

3. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, 

klasa, nazwa i adres szkoły, której jest uczniem, dane dotyczące pracy (tytuł i technika) oraz imię 

i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. 

4. Prace należy przesłać na adres: Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 

roku nr 52, 90-213 Łódź 

5. Do przesłanej  pracy należy wypełnioną i podpisaną  Kartę zgłoszenia uczestnictwa – stanowiącą 

załącznik do Regulaminu. 

6. Szkoła, której uczniem jest Uczestnik Konkursu jest zobowiązana przesłać na adres poczty 

elektronicznej komisarza konkursu listę Uczestników Konkursu, będących uczniami Szkoły, z 

podaniem imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego. 

7. Prace należy przesłać -  decyduje data dotarcia przesyłki do Organizatora – do 31 marca 2023 r. 

8. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace w każdej kategorii. 
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9. Organizator ogłosi zwycięzcę Konkursu do dnia 15 kwietnia 2023 r. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród rzeczowych, 

których wartość jednostkowa nie przekroczy 1000 zł. Przyznana nagroda nie może być 

wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo 

do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród. 

11. Nagrody zostaną przesłane na adres szkoły Uczestnika podany w zgłoszeniu  do Konkursu. 

12. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi Uczestnik Konkursu. 

13. Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą odsyłane i przechodzą na własność Organizatora 

Konkursu. Inne prace będą odsyłane na prośbę i koszt Uczestników Konkursu.  

14. Oceny prac oraz podziału nagród dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, 

w której skład wejdą osoby z Polski i zagranicy, profesjonalnie związane ze środowiskami 

artystycznymi oraz przedstawiciele sponsorów. 

15. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

16. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.lodz.sei.edu.pl 

17. Prace nagrodzone przez komisję konkursową zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej – kwiecień-maj 2023. 

 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora. 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 

Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub 

podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych. 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora 

wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

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, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie 

wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

 

IX. Prawa autorskie. 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo 

w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw 

własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności 

intelektualnej w Konkursie, w szczególności: 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób 

mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez 

wyraźnej pisemnej zgody Organizatora; 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

2.  Uczestnik oświadcza, że w stosunku do prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu 

przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa 

majątkowe oraz, że prace nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie 

tajemnicy państwowej i służbowej oraz nie będą miały miejsca żadne inne okoliczności, które 

mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania, 

przetworzenia, korzystania oraz rozpowszechniania prac konkursowych. 

3. Na podstawie niniejszego Regulaminu,  poprzez zaakceptowanie jego treści Uczestnik udziela 

Organizatorowi na zasadzie wyłączności bezpłatnej i prznoszalnej licencji na korzystanie z pracy 
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konkursowej przez Organizatora lub przez osoby wywodzące odeń prawa do korzystania z pracy, 

na następujących polach eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie pracy w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania pracy niezbędne jest jego zwielokrotnienie. 

Niniejsze pole eksploatacji obejmuje w szczególności utrwalenie pracy w formie płyty 

CD; 

b) zaprezentowanie pracy lub jej części w postaci pokazu multimedialnego, 

c) rozpowszechnienie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do pracy 

w wybranym przez siebie miejscu i czasie, 

d) modyfikacji, 

e) utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, 

f) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, 

cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy, 

g) wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych 

h) rozpowszechnianie pracy, w tym także najem pracy lub jej kopii, przy zastosowaniu 

egzemplarzy wprowadzonych do obrotu oraz w wersji stanowiącej efekt pierwotnego 

przetworzenia na podstawie niniejszej umowy; 

i) wprowadzenie pracy, jak również jej części do sieci internet oraz innych sieci 

telefonicznych i teleinformatycznych, docelowo lub celem dalszego udostępniania 

zarówno nieodpłatnego, jak i komercyjnego; 

j) wprowadzanie do pamięci komputerowej; 

k) wykonywanie autorskich praw zależnych. 

4. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 

pracy w zakresie określonym w ust. 3. 

 

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń. 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń 

Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

piotr_izydorczyk@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. 

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i 

dokładny adres uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia. 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni 

od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres podany w 

zgłoszeniu udziału w Konkursie lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji. 

 

XI. Postanowienia końcowe. 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2022 r. do odwołania. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
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Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w Międzynarodowym konkursie interdyscyplinarnym 

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dla uczniów szkół średnich. 

 

SZTUKA NAS ZBLIŻA 

„Test czterech pytań” 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

I ODRĘCZNIE PODPISAĆ. 

 

Imię i nazwisko autora  

Klasa  

Wiek   

Nazwa i adres szkoły    

 

 

Tytuł pracy  

Kategoria  

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego  

 

Adres e-mail autora  

 

Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest aktywnym uczniem szkoły wskazanej powyżej; 

b) zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu; 

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu,  

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 

Konkursie; 

f) wyraża zgodę na udzielenie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do 

nagrodzonej pracy konkursowej w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

 

 

………………………………………………… 

(data i podpis Uczestnika) 

 


