
REGULAMIN KONKURSU EMPATIA 2021 
 

§ 1 
ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą EMPATIA 2021, zwanego dalej Konkursem jest Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź przy 
współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z siedzibą przy ul. 
Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź. 

2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Justyna Tomaszewska, nr 
tel.: 728 166 827, e-mail: j.tomaszewska@centrumdialogu.com 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
§2 

CEL I TEMAT KONKURSU 
1. Konkurs skierowany jest do studentów i studentek Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi. Zadaniem uczestników jest przygotowanie plakatu na temat „Empatia”. 
Plakat może zawierać elementy typograficzne, ilustracyjne, fotograficzne, graficzne, malarskie  lub 
inne wykonane w dowolnej technice plastycznej i ma stanowić twórczą interpretację tematu 
konkursu. 

2. Jury wyłoni laureatów Konkursu oraz przyzna wyróżnienia autorom najlepszych plakatów 
zgłoszonych do Konkursu. 

3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody główne im. Hikiego Fromera w postaci pieniężnej: 
 I Nagroda  – 2 000,00 zł. 
 II Nagroda – 1 500,00 zł. 
 III Nagroda  – 1 000,00 zł. 

4. Nagrodę dla laureatów Konkursu oraz autorów wyróżnionych prac konkursowych stanowi też 
prezentacja nagrodzonych prac w przestrzeni miejskiej w Łodzi.  

 
§3 

UCZESTNICY KONKURSU 
W Konkursie mogą wziąć udział studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

 
§ 4 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez dostarczenie na adres e-mail: 

empatia@centrumdialogu.com kompletu dokumentów: 
a) prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, podpisany własnoręcznie przez uczestnika 
Konkursu i opatrzony datą. Wypełniony formularz zgłoszeniowy musi zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, których wymaga Organizator; 
b) klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi Załącznik 
nr 1 do niniejszego Regulaminu – podpisana własnoręcznie przez uczestnika Konkursu; 
c) oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi Załącznik nr 2 do  
niniejszego  Regulaminu – podpisane własnoręcznie przez uczestnika Konkursu; 
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z przekazanych materiałów, wzór którego  
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu – podpisane własnoręcznie przez uczestnika 
Konkursu; 
e) oświadczenie dotyczące zgody na przedstawienie zgłoszonej pracy, wzór którego stanowi 
Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu – podpisane własnoręcznie przez uczestnika Konkursu; 
f) oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku, wzór którego stanowi Załącznik nr 5 do  
niniejszego  Regulaminu – podpisane własnoręcznie przez uczestnika Konkursu; 



g) oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu EMPATIA 2021, wzór którego stanowi 
Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu – podpisane własnoręcznie przez uczestnika Konkursu; 
h) oświadczenie potwierdzające, że uczestnik/uczestniczka aktualnie studiuje na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, wzór którego stanowi Załącznik nr 7 do  
niniejszego Regulaminu – podpisane własnoręcznie przez uczestnika Konkursu. 
 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie jego 
treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w „Formularzu zgłoszeniowym”. Brak akceptacji 
Regulaminu uniemożliwi rejestrację Uczestnika w systemie zgłoszeniowym Konkursu oraz 
spowoduje, że jego zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez Organizatora. 

4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dwie prace konkursowe. 
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie 

przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze 
złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

 
§5 

PRZEBIEG KONKURSU 
1. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na adres e-mail: empatia@centrumdialogu.com poprzez 

wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego i załączników, o których mowa w §4 ust. 2 
Regulaminu oraz dołączenie wersji cyfrowej zgłoszonej pracy konkursowej.  

2. Zdjęcia dostarczane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego spełniać muszą następujące 
wymagania techniczne:  
 wersja ekranowa w rozdzielczości 72 DPI w przestrzeni barwnej RBG, dostosowana do 

poniższych trzech formatów: 1080x1080px, 1920x1080px, 1920x600px, zapisana jako JPG lub 
PNG (waga pojedynczego pliku maksymalnie 2 MB 

3. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu prac, które:  
3.1. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste 
oraz prawa własności intelektualnej;  
3.2. zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, 
wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;  
3.3. zawierają przekazy reklamowe;  
3.4. są spamem lub niezamówioną informacją handlową;  
3.5. zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;  
3.6. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających 
treści, o których mowa powyżej.  
4. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu (aplikacja elektroniczna) upływa w dniu 30 maja 2021. 
5. Do dnia 4 czerwca 2021 uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o przebiegu weryfikacji 

formalnej zgłoszenia konkursowego (zgodność pracy konkursowej z wymogami Regulaminu).  
6. Prace konkursowe spełniające wymogi Regulaminu zostaną poddane pod głosowanie Jury. 
7. Głosowanie Jury przebiega w sposób niejawny. Jurorzy dokonują przeglądu wszystkich zgłoszeń               

i oceniają przedstawione przez uczestników prace konkursowe, uwzględniając następujące 
kryteria: 

a) zgodność pracy z tematem;  
b) oryginalność i pomysłowość; 
c) walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika;  
d) stopień trudności i jakość wykonania;  
8. W wyniku głosowania Jury wyłoni laureatów Konkursu. Jury może zdecydować o innym podziale 

nagród. Jury może przyznać wyróżnienia dodatkowe. Lista laureatów zostanie opublikowana do 
dnia 7 czerwca 2021 na stronie Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.  
Laureaci Konkursu, w tym autorzy/autorki wyróżnionych prac konkursowych wybranych do 
wystawy, zobowiązani są do dnia 13 czerwca 2021 dostarczyć drogą elektroniczną (pod wskazany 
przez Organizatora adres e-mail: empatia@centrumdialogu.com plik zawierający wersje 



elektroniczną zgłoszonej pracy konkursowej lub link do zgłoszonej pracy konkursowej w jakości do 
druku. Każdy plik musi być podpisany tytułem danej pracy i nazwiskiem autora/autorki. 
Przygotowane według następujących parametrów: 
 wersja do druku w rozdzielczości 300 DPI, wyłącznie w przestrzeni barwnej CMYK, format 

70x100 cm netto, plik PDF 1.4 w predefiniowanym stylu „print” (jakość drukarska) bez 
dołączonych profili barwnych, lub plik TIFF 300 DPI bez warstw. Dopuszczalne maksymalne  
nafarbienie (TIL/TAC) 310%.  

9. Pliki wersji do druku posłużą do wykonania wydruków plakatów w formacie B1 (70x100cm), które 
zaprezentowane zostaną podczas wystawy pokonkursowej.  

10. Informacje dotyczące miejsca, terminu i formy wernisażu wystawy konkursowej zostaną podane 
do publicznej wiadomości na stronie www.centrumdialogu.com. 

11. Za sposób zaprezentowania prac konkursowych w Internecie oraz przestrzeni wystawienniczej 
odpowiada koordynator projektu wskazany przez Organizatora. 

12. Laureat oraz autorzy wyróżnionych prac konkursowych mają prawo do wykorzystywania w celach 
promocyjnych informacji o zdobyciu nagrody i uczestnictwie w Konkursie.  

13. Informacje na temat zgłoszonych prac uczestników Konkursu mogą znaleźć się:  
– w prasie i mediach,  
– na stronach internetowych Organizatorów 
– na stronach internetowych patronów oraz partnerów Konkursu.  

 
§ 6 

JURY  
1. W skład jury Konkursu wchodzą przedstawiciele organizatora, Akademii Sztuk Pięknych im. 

Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz sponsora.  
2. Skład jury Konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie 

www.centrumdialogu.com. 
3. Głosowanie jury Konkursu jest niejawne. 
4. W przypadku równowagi w głosowaniu rozstrzygnięcie należy do Przewodniczącego/-ej Jury. 
5. Decyzje Jury Konkursu są wiążące i ostateczne. 
6. Jury może zdecydować o innym podziale nagród. Jury może przyznać wyróżnienia dodatkowe.  

                                                                          
§7 

NAGRODA /-Y 
1. Laureaci Konkursu, który wykonali w ocenie jury Konkursu trzy najlepsze prace Konkursowe 

otrzymają: 
a) I Nagrodę  – 2 000,00 zł. 
b) II Nagrodę – 1 500,00 zł. 
c) III Nagrodę  – 1 000,00 zł. 
 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez 
patronów lub sponsorów Konkursu lub wyróżnień dodatkowych. 

3. Zgodnie z przepisami podatkowymi, Organizator wydający nagrodę przed wydaniem nagrody 
pobierze od laureata kwotę stanowiącą 10% jej wartości na poczet zobowiązań podatkowych, co 
oznacza, że nagroda zostanie pomniejszoną o kwotę należnego podatku. 

 
§8 

PRAWA AUTORSKIE DO PRAC 
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace w przypadku gdy:  

1.1.  Ich wyłącznym autorem/autorką jest uczestnik/uczestniczka zgłaszający/-a pracę do Konkursu 
i któremu/której przysługują do tej pracy wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste 
oraz który ma prawo dysponować zgłaszaną do Konkursu pracą konkursową;  



1.2.  Praca konkursowa nie stanowi utworu zależnego ani też plagiatu, ani w inny sposób nie 
narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;  

1.3.  Autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej nie są w żaden sposób obciążone prawami 
osób trzecich, a także dla eksploatacji pracy konkursowej w jakimkolwiek zakresie nie jest 
wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.  

2. Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin, potwierdza, że zgłoszona przez niego kolekcja spełnia 
wszystkie powyższe warunki.  

3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne pracy konkursowej oraz 
ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora                    
z wszelkich roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać z tego tytułu.  

4. Prace konkursowe naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.  
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem  na organizatora 

prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone oraz udzieleniem Organizatorowi 
nieodpłatnej, bezterminowej licencji na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu stanowiącego pracę konkursową – 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) w zakresie rozpowszechniania utworu stanowiącego pracę konkursową – publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w tym w przestrzeni miejskiej w Łodzi, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym oraz publikacja w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, materiałach 
elektronicznych w tym publikacja w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, na stronach 
internetowych Organizatora, na profilu Facebook Organizatora.  
c)  wprowadzanie do pamięci komputera i utrwalania utworów na nośnikach elektronicznych.  

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji Regulaminu jest Organizator Konkursu.  
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego.  
3. W sprawach spornych prawem właściwym jest prawo polskie, a sądem właściwym jest sąd polski 

właściwy dla siedziby organizatora. 
4. Regulamin  konkursu  będzie  dostępny  na  stronie  internetowej www.centrumdialogu.com. 
5. W uzasadnionych przypadkach  organizator  zastrzega sobie prawo zmian  w regulaminie.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

autora pracy zgłoszonej do konkursu. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące  praw autorskich do dzieła. 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z przekazanych materiałów. 
Załącznik nr. 4 – oświadczenie dotyczące zgody na przedstawienie zgłoszonej pracy  
Załącznik nr 5 – oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku 
Załącznik nr 6 – oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu EMPATIA 2021 
Załącznik nr 7 – oświadczenie, że osoba biorąca udział w konkursie aktualnie studiuje na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi  


