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Regulamin	II Edycji	Konkursu	Fotograficznego		

	„	Diagnosta	laboratoryjny,	Farmaceuta	oraz	Kosmetolog	okiem	

licealisty”.	
	

Cel	oraz	tematyka	konkursu	

		

 Studenckie	 Towarzystwo	 Diagnostów	 Laboratoryjnych	 CM	 UMK,	 Polskie	 Towarzystwo	

Studentów	 Farmacji,	 Kosmetologiczna	 Organizacja	 Studentów, Wydziałowa Rada Samorządu 

Studentów	 Wydziału Farmaceutycznego wraz	 z	 Panią	 Prodziekan	 ds.	 Kształcenia	 Wydziału	

Farmaceutycznego-	dr	hab.	Barbarą	Ruszkowską-	Ciastek,	prof.	UMK	mają	przyjemność	ogłosić	

	II Edycję Konkursu	Fotograficznego„Diagnosta	laboratoryjny,	Farmaceuta	oraz	Kosmetolog	

okiem	licealisty”	dla	wszystkich	uczniów	liceów	z	obszaru	województwa	kujawsko-pomorskiego.	

	

Celem	konkursu	jest	popularyzacja	kierunków	studiów:	Analityka	medyczna,	Farmacja	oraz	

Kosmetologia,	które	są	prowadzone	na	Wydziale	Farmaceutycznym,	Uniwersytetu	Mikołaja	

Kopernika	w	Toruniu,	Collegium	Medicum	im.	Ludwika	Rydygiera	w	Bydgoszczy	przy	

jednoczesnym	upowszechnianiu	i	promowaniu		fotografii	jako	dziedziny	sztuki.	

Konkurs	jest	organizowany	na	zasadach	określonych	niniejszym	regulaminem	i	zgodnie		

z	powszechnie	obowiązującymi	przepisami	prawa.	

	

Nadesłanie	prac	na	Konkurs	oznacza	akceptację	jego	warunków,	zawartych	w	niniejszym	

regulaminie.	

	

I.	Przepisy	dotyczące	prac	
1.1. 				Każdy	 uczestnik	może	 nadesłać	 do	 3	 fotografii	 (niezależnie	 od	 ilości	 przesłanych	 zdjęć,	

prace	będą	traktowane	jako	jedno	zgłoszenie).	

1.2. 	Wymagane	 jest	 nadsyłanie	 tylko	 własnych	 prac	 fotograficznych	 wykonanych	 metodą	

tradycyjną	lub	cyfrową.	Technika	wykonania	zdjęć	jest	dowolna,	przy	czym	fotografie	powstałe	

w	rezultacie	wyraźnej	ingerencji	graficznej	będą	odrzucane.	Dopuszcza	się:		

•	konwersję	zdjęć	kolorowych	do	czarno-białych	lub	sepii,	nakładanie	kolorowych	filtrów	itp.;		

•	korektę	polepszającą	jakość	zdjęć	(wyostrzanie,	kontrast,	nasycenie,	rozjaśnienie).	
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Nie	będą	akceptowane	prace:		

•	z	których	jakiekolwiek	elementy	zostały	usunięte	lub	dodane	w	wyniku	obróbki	graficznej;		

•	powstałe	w	wyniku	połączenia	różnych	fotografii	(kolaże	i	fotomontaże).	

1.3. Nie	dopuszcza	się	serii	fotograficznych.	

1.4. Prace	nie	mogą	być	podklejone	ani	oprawione.	

1.5. Interpretacja	wykonania	fotografii	jest	dowolna.	

1.6. Fotografie	należy		nadsyłać	na	adres:		Dziekanat	Farmaceutyczny;	p.	50,51;	ul.	Jagiellońska	

13,	85-067	Bydgoszcz	z	dopiskiem	na	kopercie-	„	Konkurs	fotograficzny”.	

1.7. Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	wyłączenia	 z	 udziału	w	 Konkursie	 prac	 o	 niskiej	

jakości	technicznej.	

1.8. Fotografie	 prosimy	 nadsyłać	 w	 formacie:	 odbitek	 czarno	 -	 białych	 lub	 kolorowych,		

w	macie	bądź	błyszczące,	na	papierze	 fotograficznym	o	wymiarach	od	 	15/20cm	do	20/30cm,		

a	także	oryginały	zdjęć	na	płycie	CD	lub	nośniku	pendrive.	

1.9. Na	odwrocie	każdej	pracy	należy	podać:	imię	i	nazwisko,	klasę,	pełną	nazwę	szkoły,	email	

do	kontaktu.	

1.10. Do	zdjęć	należy	dołączyć	krótki	opis	fotografii		mówiących	o	zawodzie,	który	fotografia/-e	

przedstawia/-ją	(max	2	zdania)	wraz	z	podpisaną	klauzulą	(w	załączniku):	"Wyrażam	zgodę	na	

przetwarzanie	 moich	 danych	 osobowych	 przez	 Organizatora	 Konkursu	 Fotograficznego	 dla	

uczniów	 liceów	 z	 obszaru	 województwa	 kujawsko-pomorskiego	 w	 celach	 wynikających		

z	regulaminu	tego	Konkursu,	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	roku	o	ochronie	danych	

osobowych	 (Dz.	 U.	 z	 1997	 r.,	 nr	 133,	 poz.	 883	 z	 późniejszymi	 zmianami).	 Poprzez	wykonanie	

zdjęć	na	Konkurs	nieodpłatnie	przenoszę	na	Organizatora	wszelkie	autorskie	prawa	majątkowe	

do	 nich,	 na	wszystkich	 polach	 eksploatacji,	 o	 których	mowa	w	 art.	 50	Ustawy	 z	 dnia	 4	 lutego	

1994	roku	o	prawie	autorskim	i	prawach	pokrewnych	(Dz.	U.	Z	2000	r.,	Nr	80,	poz.	904	z	późn.	

zmianami).	 W	 Konkursie	 mogą	 brać	 udział	 jedynie	 te	 prace,	 które	 nie	 zostały	 nigdzie	

opublikowane,	ani	nie	brały	udziału	w	żadnym	konkursie.	

1.11. Fotografie	 nie	 mogą	 naruszać	 jakichkolwiek	 praw	 osób	 trzecich,	 w	 szczególności	 praw	

autorskich	 ani	 dóbr	 osobistych.	 Uczestnik	 jest	 zobowiązany	 do	 uzyskania	 od	 osób,	 którym	

przysługują	 przedmiotowe	prawa,	wszelkich	niezbędnych	praw,	 licencji,	 zgód	 i	 upoważnień	w	

zakresie	niezbędnym	do	uczestniczenia	w	Konkursie.	Naruszenie	przez	Uczestnika	powyższych	

postanowień	 będzie	 traktowane	 jako	 istotne	 naruszenie	 Regulaminu,	 skutkujące	

natychmiastowym	 wykluczeniem	 z	 udziału	 w	 Konkursie.	 Uczestnik	 będzie	 wyłącznie	
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odpowiedzialny	za	zgodność	z	prawem	przekazanej	Fotografii	i	poniesie	wszelkie	konsekwencje	

jej	wykorzystania	przez	Organizatora	w	ramach	Konkursu.	

	

1.12. 	Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 dyskwalifikowania	 prac	 nie	 spełniających	

wymienionych	wyżej	wymogów.		

1.13. Organizator	nie	zwraca	prac	biorących	udział	w	Konkursie,	prac	zdyskwalifikowanych	jak	

również	z	niego	wyłączonych.	

	

II.	Terminarz	
	2.1.						Ostateczny	termin	nadsyłania		prac	mija	w	dniu	29	kwietnia	2022	roku.	

2.2.						Fotografie	oddane	po	terminie	nie	będą	brane	pod	uwagę	w	Konkursie.	

2.3.	 Organizator	 powołuje	 Komisję	 Oceniającą	 w	 składzie	 5	 osób	 (3	 studentów,	 dziekan/	

prodziekan	oraz	wybrany	nauczyciel	akademicki).	

2.4.	Ocena	prac	przez	Komisję	Oceniającą	nastąpi	do	dnia	20	maja	 	2022	roku.	Decyzja	Komisji	

Oceniającej	 jest	ostateczna	 i	nie	podlega	weryfikacji.	Komisja	Oceniająca	zastrzega	sobie	prawo	

nie	wyłaniania	zwycięzców,	jak	i	przyznania	miejsc	ex	equo.	

2.5.	Zwycięzcy	Konkursu	zostaną	powiadomieni	o	wygranej	nie	później	niż	27	maja	2022	roku	

(drogą	mailową).	

2.6.	 Wyniki	 Konkursu	 zostaną	 opublikowane	 na	 oficjalnej	 stronie	 Uniwersytetu	 Mikołaja	

Kopernika	 w	 Toruniu	 Collegium	 Medicum	 im.	 Ludwika	 Rydygiera	 w	 Bydgoszczy	 oraz	 na	

fanpagach	organizacji	studenckich	Wydziału	Farmaceutycznego	(STDL,	PTSF,	KOS, WRSS WF).	

2.7.	W	sytuacji	gdy	stan	epidemiologiczny	pozwoli	na	uroczyste	rozdanie	nagród	wraz	z	wystawą	

najlepszych	i	wyróżnionych		prac	(wernisaż	Konkursu),	Uroczystość	odbędzie	się	nie	później	niż	

10	czerwca	2022	roku	w	budynku	Farmacji	przy	ul.	Jurasza	2	w	Bydgoszczy.	Wszelkie	szczegóły	

zostaną	 udostępnione	 na	 oficjalnej	 stronie	 Uniwersytetu	 Mikołaja	 Kopernika	 w	 Toruniu	

Collegium	Medicum	im.	Ludwika	Rydygiera	w	Bydgoszczy.		

2.8.	W	sytuacji	 zaostrzenia	obostrzeń	epidemiologicznych,	uroczyste	 rozdanie	nagród	odbędzie	

się	 nie	 później	 niż	 15	 czerwca	 2021	 roku	 na	 wskazanej	 platformie	 (Google	 Meets).	 Wszelkie	

szczegóły	 zostaną	 udostępnione	 na	 oficjalnej	 stronie	 Uniwersytetu	 Mikołaja	 Kopernika	 w	

Toruniu	Collegium	Medicum	im.	Ludwika	Rydygiera	w	Bydgoszczy	oraz	na	fanpagach	organizacji	

studenckich	Wydziału	Farmaceutycznego	(STDL,	PTSF,	KOS, WRSS WF).	

	

III.	Nagrody	i	wyróżnienia	
	

3.1. Prace	zwycięzców	zostaną	zaprezentowane		podczas	wernisażu	prac	konkursowych.	
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3.2. Zwycięscy	 otrzymają	 nagrody	 rzeczowe	 (książki:	 Biochemia	 Harpera,	 Genetyka	

molekularna		J.	Bala,	Kosmetologia	1	A.	Kołodziejczak	oraz	inne	cenne	gadżety).	

	

	

IV.	Wykorzystanie	prac	nagrodzonych	i	wyróżnionych	

	
4.1 Organizator	 uzyskuje	 prawo	 do	 umieszczania	 przesłanych	 na	 Konkurs	 prac	 (oznaczonych									

imieniem	 i	 nazwiskiem	 autora)	 na	 oficjalnej	 stronie	 Uniwersytetu	 Mikołaja	 Kopernika	 w	

Toruniu	Collegium	Medicum	 im.	Ludwika	Rydygiera	w	Bydgoszczy,	 a	 także	do	wielokrotnej	

ekspozycji	prac	przekazanych	na	Konkurs.	

4.2 		Organizator	uzyskuje	prawo	do	wielokrotnego	umieszczania	prac	umieszczonych	na	płytce		

CD	 lub	 nośniku	 pendrive	 na	 Konkurs	 (oznaczonych	 imieniem	 i	 nazwiskiem	 autora)	 na	

wydawanych	przez	siebie	materiałach	promocyjnych.	

4.3 	Uprawnienia,	 o	 których	 mowa	 powyżej	 w	 pkt.	 4.1.	 i	 4.2.,	 przysługują	 Organizatorowi	

nieodpłatnie,	na	podstawie	oświadczeń	złożonych	przez	autorów	zdjęć,	a	wymaganych	w	pkt.	

1.8.	niniejszego	regulaminu.	

 

Organizatorzy	
Dr	hab.	Barbara	Ruszkowska-Ciastek,	prof.	UMK	

Prodziekan	ds.	Kształcenia,	Wydziału	Farmaceutycznego	

	

Alicja Bem 

Przewodnicząca	Studenckiego	Towarzystwa	Diagnostów	Laboratoryjnych	CM	UMK	

	

Marta	Watała	

Przewodnicząca	Polskiego	Towarzystwa	Studentów	Farmacji	

	

Wiktoria Rosiek 

Przewodnicząca	Kosmetologicznej	Organizacji	Studentów 

 

Marta Okupska 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów	Wydziału Farmaceutycznego 
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KARTA	ZGŁOSZENIA	

	

	

Imię	i	nazwisko	...............................................................................................................................................................	
(wypełnić	obowiązkowo)	

	

Klasa	oraz	pełna	nazwa	szkoły...................................................................................................................................	

	

............................................................................................................................................................................................. 
(wypełnić	obowiązkowo}			
																																																																																																																				

e-mail	.................................................................................................................................................................................. 
(wypełnić	obowiązkowo)																																																							

	

Tytuł	pracy/	Tytuły	prac	

	

	

	

	

	

Oświadczam,	że	jestem	autorem	prac,	które	zgłaszam	do	konkursu	oraz	posiadam	do	nich	pełne	

prawa	autorskie.	

Wyrażam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 moich	 danych	 osobowych	 przez	 Organizatora	 Konkursu	

Fotograficznego		w	celach	wynikających	z	regulaminu	tego	Konkursu,	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	29	

sierpnia	 1997	 roku	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	 (Dz.	 U.	 z	 1997	 r.,	 nr	 133,	 poz.	 883	 z	

późniejszymi	 zmianami).	 Poprzez	 wysłanie	 zdjęć	 na	 Konkurs	 nieodpłatnie	 przenoszę	 na	

Organizatora	wszelkie	autorskie	prawa	majątkowe	do	nich,	na	wszystkich	polach	eksploatacji,	o	

których	 mowa	 w	 art.	 50	 Ustawy	 z	 dnia	 4	 lutego	 1994	 roku	 o	 prawie	 autorskim	 i	 prawach	

pokrewnych	(Dz.	U.	Z	2000	r.,	Nr	80,	poz.	904	z	późn.	zmianami)”. 

																																																																						

	

																																																																																																					....................................................	

																																																																																																podpis	


