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Regulamin Konkursu „Zostań Twarzą AGH” 
 
 

§ 1. 
Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Zostań Twarzą AGH” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, reprezentowana 
przez Dyrektor Centrum Komunikacji i Marketingu Barbarę Jezierską, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór osób studiujących w Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, z udziałem których zostanie przeprowadzona 
profesjonalna sesja zdjęciowa. Fotografie z sesji zostaną użyte w materiałach 
informacyjno-promocyjnych AGH (m.in. reklama prasowa, wydawnictwa 
informacyjne, bilbordy, Internet, itp.). 

3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby studiujące na studiach I i II stopnia oraz 
studiach doktoranckich/w Szkole Doktorskiej AGH. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich 
najbliższych rodzin, a także studenci i inne osoby biorące czynny udział w organizacji 
Konkursu. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 
 

§ 2. 
Zasady uczestnictwa i terminarz 

1. Do udziału w Konkursie można przystąpić, przesyłając drogą mailową wypełniony 
formularz zgłoszeniowy oraz swoje aktualne zdjęcia (od trzech do pięciu zdjęć 
przedstawiających twarz oraz sylwetkę).  

2. Zgłoszenie oraz zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: sesjafoto@agh.edu.pl   
do dnia 15 marca 2023 roku. 

3. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane w Konkursie. 
4. Organizator powołuje Jury Konkursu (dalej: „Jury”) pod przewodnictwem Barbary 

Jezierskiej – Dyrektor Centrum Komunikacji i Marketingu. 
5. Zadaniem Jury jest wytypowanie maksymalnie 50 osób do dalszego etapu konkursu. 
6. Ocena przez Jury nastąpi do dnia 17 marca 2023 roku. Decyzja Jury jest ostateczna. 
7. Wytypowane przez Jury osoby zostaną zaproszone na casting (22 marca 2023 roku), 

podczas którego Jury wraz z wybranym fotografem wytypuje maksymalnie 25 
Laureatów, z którymi zostanie przeprowadzona profesjonalna 6-dniowa sesja 
zdjęciowa (3/4/5 kwietnia oraz 12/13 kwietnia 2023 roku w budynkach AGH oraz w 
jeden dzień w maju na terenie AGH).  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zdjęć. 
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 
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10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk  
i informacji o Laureatach Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 
reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się na każdym z etapów  
z wybranymi Uczestnikami drogą e-mailową lub telefoniczną. 

12. Nadesłanie zgłoszenia wraz ze zdjęciami oznacza akceptację warunków Konkursu, 
wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

13. Laureat Konkursu wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii 
cyfrowej, w ramach sesji fotograficznej, która jest przedmiotem niniejszego 
Konkursu. Ponadto Laureat Konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na 
rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku, w formie fotografii cyfrowej oraz 
materiałów graficznych wytworzonych z jej wykorzystaniem, bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. 
 

§ 3. 
Nagroda  

1. Laureaci Konkursu, wyłonieni w trybie określonym w § 2 ust. 7, którzy wezmą udział 
w profesjonalnej sesji zdjęciowej, otrzymają kwotę 100 zł za jeden dzień zdjęciowy, 
pod warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy, o której mowa w ust. 3.  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowić będzie wynagrodzenie za pozowanie do 
zdjęć oraz udzielenie zgody na rejestrację i rozpowszechnienie przez Organizatora 
wizerunku Laureata.  

3. Szczegółowe zasady określające prawa i obowiązki Laureata i Organizatora zostaną 
określone w umowie, której projekt zostanie przedłożony każdemu z Laureatów po 
rozstrzygnięciu Konkursu. Zawarcie przez Laureata umowy z Organizatorem jest 
warunkiem realizacji sesji fotograficznej.  

 
 

§ 4. 
Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
Uczestników, którzy: 
1) dokonują rejestracji w oparciu o fałszywe dane; 
2) prześlą formularz zgłoszeniowy zawierający treści sprzeczne z prawem lub 

naruszające prawa osób trzecich. 
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku braku kontaktu 

z Uczestnikiem (Laureatem) z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub 
błędnych danych. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się  
z Organizatorem pod adresem: sesjafoto@agh.edu.pl. Organizator nie udziela 
informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu. 

4. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje warunki Konkursu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
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