Podstawowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w wystawie Przegląd Szkół 2011

1. Organizatorem wystawy PRZEGLĄDU SZKÓŁ jest
Łódź Art Center, fundacja z siedzibą przy ulicy Tymienieckiego 3 w Łodzi 90-365, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zoz przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w
Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000246599, NIP 7282604912, REGON
100146798,
Email: info@lodzartcenter.com
tel.: +4842 684 20 95

2. Wystawa Przegląd Szkół zaprezentowana zostanie w czasie Łódź Design 2011 - 5.
Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi.

3. W wystawie Przegląd Szkół 2011 mogą wziąć udział Uczelnie Wyższe z całego świata.
3.1

Wysłanie zgłoszenia do udziału w Przeglądzie Szkół, jest równoznaczne z
zadeklarowaniem chęci udziału w wydarzeniu oraz akceptacją niniejszego
regulaminu.

3.2

Nadesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w Przeglądzie Szkół. Organizator
zastrzega sobie prawo selekcji otrzymanych zgłoszeń. Lista uczelni
zakwalifikowanych do udziału w wystawie opublikowana zostanie na stronie
www.lodzdesign.com dnia 15.06.2011 roku. Uczelnie zostaną dodatkowo
poinformowane o zakwalifikowaniu emailem oraz listownie.

3.3

Warunkiem udziału w selekcji jest nadesłanie starannie wypełnionego formularza wraz
ze zdjęciami prezentującymi wszystkie proponowane projekty studentów. Wymagane
jest nadesłanie zdjęcia każdego obiektu w formacie: tiff/jpg, 300 dpi, min. 300 mm
dłuższy bok - nazwa pliku powinna być w formacie: XXX_nazwa_imię_nazwisko.jpeg
– np. 001_tkanina_anna_nowak.jpeg. Pliki prosimy przesłać na płycie CD lub DVD)
na adres:
Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, Polska do dnia 9 czerwca 2011
roku. Niekompletne formularze będą odrzucane.

3.4

Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o ilości prezentowanych
projektów w ramach wystawy danej uczelni. Organizator ma wpływ na kształt wystawy
i ostatecznie decyduje o tym, które projekty zostaną pokazane.

3.5

Zakwalifikowane do Przeglądu Szkół uczelnie będą zobowiązane dostarczyć do
Organizatora szczegółowe materiały na temat wystawy wg konkretnych wytycznych
do dnia 15 lipca 2011 roku.

3.6

Uczelnie zakwalifikowane do Wystawy Przegląd Szkół ponoszą wszystkie koszty
związane z przygotowaniem wystawy. Zobowiązują się również do transportu prac do
siedziby Organizatora w wyznaczonym przez niego terminie oraz do ich retransportu.

3.7

Organizator ma prawo odmówienia zakwalifikowanej uczelni udziału w Przeglądzie
Szkół, jeśli stan faktyczny nadesłanych obiektów będzie odbiegał od opisanego
wcześniej w formularzu.

Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
www.lodzartcenter.com email: info@lodzartcenter.com
Tel.: +48 42 684 20 95

4. Organizator zapewnia
4.1 Bezpłatne udostępnienie przestrzeni wystawienniczej w dniach 20 – 30 października 2011
roku.
4.2 Ubezpieczenie projektów na czas wystawy.
4.3 Promocję wydarzenia, m.in. na stronie internetowej oraz w katalogu Łódź Design Festiwal.
4.4 Pokrycie kosztów noclegów 2 przedstawicieli Uczelni w terminie 20-21.10.2011r. oraz 2122.10.2011r.

Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
www.lodzartcenter.com email: info@lodzartcenter.com
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REGULAMIN WYSTAWY PRZEGLĄD SZKÓŁ 2011
§1

1. Niniejszy regulamin dotyczy organizacji wystawy PRZEGLĄD SZKÓŁ 2011, odbywającej się w
ramach Łódź Design 2011 – 5. Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi.

2. Organizatorem wystawy jest Łódź Art Center, fundacja z siedzibą przy ulicy Tymienieckiego
3 w Łodzi 90-365, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zoz przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi Śródmieście w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000246599, NIP
7282604912, REGON 100146798, email: info@lodzartcenter.com tel.: +4842 684 20 95

3. Wystawa Przegląd Szkół 2011 zaprezentowana zostanie w czasie Łódź Design 2011 - 5.
Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi.

4. Przegląd Szkół 2011 ma na celu prezentację najciekawszych prac studentów kierunków
związanych z szeroko rozumianym projektowaniem oraz promocję najlepszych uczelni
kształcących na kierunkach związanych z projektowaniem.
I. Warunki udziału w Wystawie Przegląd Szkół 2011

1. W wystawie Przegląd Szkół 2011 uczestniczyć mogą Uczelnie Wyższe z całego Świata.
2.

W wystawie Przegląd Szkół 2011 zaprezentowane zostaną projekty przygotowanie przez
Uczelnie, które przesłały na adres Organizatora uzupełniony zgodnie z niniejszym
regulaminem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz zostały zakwalifikowane do udziału w
wystawie przez Jury powołane przez z Organizatora

3. Wysłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOEWEGO do udziału w Przeglądzie Szkół, jest
równoznaczne z zadeklarowaniem chęci udziału w wydarzeniu oraz akceptacją
niniejszego regulaminu.

4. Nadesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału Przeglądzie Szkół. Organizator zastrzega
sobie prawo selekcji otrzymanych zgłoszeń. Lista uczelni zakwalifikowanych do udziału w
wystawie opublikowana zostanie na stronie www.lodzdesign.com dnia 15.06.2011r.
Uczelnie zostaną dodatkowo poinformowane o zakwalifikowaniu emailem oraz listownie.

5. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY powinien być starannie wypełniony oraz podpisany (w
formie papierowej). Do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO powinny zostać dołączone
zdjęcia (w formie cyfrowej) prezentujące wszystkie proponowane projekty studentów.
Wymagane jest nadesłanie zdjęcia każdego obiektu w dwóch kopiach w następujących
formatach:
a) tiff/jpg, 300 dpi, min. 300 mm dłuższy bok, CMYK - nazwa pliku powinna być w
formacie: XXX_nazwa_imię_nazwisko.jpeg – np. 001_tkanina_anna_nowak.jpeg.
b) jpg, kolorystyka RGB, 150 dpi, rozdzielczość: dłuższy bok 3000 px - nazwa pliku
powinna być w formacie: XXX_nazwa_imię_nazwisko_150dpi.jpeg – np.
001_tkanina_anna_nowak_150dpi.jpeg
Zdjęcia powinny być zapisane na płycie CD lub DVD. Przesyłkę prosimy wysłać na adres:
Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, Polska
do dnia 09.06.2011 roku z dopiskiem Przegląd Szkół 2011.
Rozpatrywane będą zgłoszenia dostarczone do siedziby Organizatora do dnia 9
czerwca 2011 roku.
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Niekompletne formularze zgłoszeniowe lub zgłoszenia nadesłane po terminie będą
odrzucane.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o ilości prezentowanych projektów w
ramach wystawy danej uczelni. Organizator ma wpływ na kształt wystawy i ostatecznie
decyduje o tym, które z projektów zostaną zaprezentowane.

7. Zakwalifikowane do Przeglądu Szkół uczelnie będą zobowiązane dostarczyć do
Organizatora szczegółowe materiały na temat wystawy do dnia 15 lipca 2011 roku.

8. Wszystkie koszty związane z przygotowanie wystawy do prezentacji w czasie Przeglądu
Szkół 2011 pokrywają Uczelnie zgłaszające projekty. Uczelnie zobowiązują się również
do transportu prac do siedziby Organizatora w wyznaczonym przez niego terminie oraz do
ich transportu zwrotnego.

9. Organizator ma prawo odmówienia zakwalifikowanej uczelni udziału w Przeglądzie Szkół
2011, jeśli stan faktyczny nadesłanych obiektów będzie odbiegał od opisanego wcześniej
w formularzu.

10. Każda Uczelnia wyznacza swojego Przedstawiciela, do którego zadań będzie należało w
szczególności: dopełnianie wszelkich formalności pomiędzy Organizatorem a Uczelnią,
kontakt z Organizatorami, opieka nad pracami, uczestniczenie w aranżacji.

11. Pomiędzy Organizatorem a Uczelniami zakwalifikowanymi do udziału w Wystawie
Przegląd Szkół 2011 podpisana zostanie umowa regulująca zasady wzajemnej
współpracy przy organizacji wystawy Przegląd Szkół 2011.Wystawa odbędzie się w
dniach 20-30 października 2011r.
§2

1. Studentów prezentujących swoje prace reprezentuje podczas wystawy Przedstawiciel Uczelni,
który wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz akceptuje niniejszy Regulamin. Przedstawiciel
Uczelni jest obowiązany przedstawić Studentom zapisy niniejszego Regulaminu.

§3

1. Przedstawiciel dostarcza wymagane przez Organizatora dokumenty poświadczające, iż każdy
z Uczestników Wystawy, jest autorem pracy oraz, że praca nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich ani przepisów prawa. Wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tego
tytułu, obciążać będą wyłącznie Uczelnię.

§4

1. Uczelnia zobowiązuje się do:
1.1

wyznaczenia Przedstawiciela Uczelni,

Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
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1.2

nominowania projektu do Wystawy,

1.3

ustalenia wszelkich formalnych aspektów z autorem/ autorami pracy,

1.4

wywiązywania się z terminów obowiązujących w Regulaminie do Wystawy,

1.5

przedstawienia niniejszego regulaminu,

1.6

przekazania Organizatorom: wypełnionego prawidłowo i podpisanego przez
Przedstawiciela Uczelni formularza zgłoszeniowego i oświadczenia (przekazanie
oryginałów
podpisanych
dokumentów
jest
warunkiem
koniecznym
uczestnictwa w Przeglądzie Szkół 2011) w nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia
09.06.2011r. na adres: Łódź Art Center ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, Polska

1.7

nieroszczenia od organizatorów zwrotu kosztów realizacji i produkcji prac,

1.8

dostarczenia prac na miejsce Wystawy w terminie 10.10.2011r.

1.9

odebrania prac po Wystawie w terminie do 4.11.2011 r.

1.10

udziału w montażu i demontażu wystawy

§5

1. Organizatorzy zobowiązują się do:
1.1

opracowania, organizacji, koordynacji i przeprowadzenia wystawy Przeglądu Szkół
2011

1.2

udostępnienia i przygotowania miejsca wystawienniczego

1.3

aranżacji Wystawy (pomoc techniczna przy montażu i oświetleniu – po wcześniejszym
ustaleniu z uczestnikiem wystawy),

1.4

opracowania koncepcji i przeprowadzenia promocji zdarzenia,

1.5

promocji Uczestników Wystawy i Uczelni przez
(zamieszczanie tytułów, nazwisk autorów, nazwy uczelni),

1.6

przygotowania i druku albumu zbiorczego Łódź Design 2011

1.7

umieszczenia w albumie Łódź Design 2011, części poświęconej wystawie Przeglądu
Szkół, w której znajdą się prezentacje poszczególnych Uczelni

1.8

przygotowania dokumentacji fotograficznej,

1.9

pomocy w demontażu Wystawy,

1.10

rozesłania materiałów dokumentujących zdarzenie do Uczelni

nich

reprezentowanych

2. Organizatorzy zobowiązują się również do ubezpieczenia prac wyłącznie od kradzieży i ognia
na czas trwania wystawy Przeglądu Szkół tj. w terminie 20-30 października 2011r.
Ubezpieczenie ograniczone jest wyłącznie do wartości odtworzeniowej pracy.

3. Informacje o wartości odtworzeniowej eksponatów należy bezwzględnie zamieścić w
formularzu zgłoszeniowym Wystawy. Brak w formularzu powyższej informacji zwalnia
Organizatora od obowiązku ubezpieczenia pracy.
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4. W przypadku rażącego zawyżenia wartości odtworzeniowej pracy podanej w formularzu
zgłoszeniowym, Organizator uprawniony będzie do samodzielnego określenia wartości
odtworzeniowej pracy. Odszkodowanie może być wypłacone przez firmę ubezpieczeniową
jedynie po przedstawieniu rachunku lub faktury dokumentującej odtworzenie zniszczonych lub
skradzionych prac.
§6
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Wystawy, w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych uniemożliwiających prawidłowe jej zorganizowanie.
§7

1. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
zorganizowanie Wystawy.

3. Dane osobowe Uczestników są wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o
ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą tylko i wyłącznie
do celów związanych z organizowaną Wystawą. Administratorem danych są Organizatorzy.
Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
§8

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
www.lodzdesign.com

2. Przystępując do udziału w Wystawie Przedstawiciel Uczelni stwierdza, że zapoznał się z
niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy oraz wyraża zgodę na zastosowanie się do
zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Wystawą będą
rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatorów.

Uczelnie zainteresowane udziałem w Przeglądzie Szkół prosimy o wypełnienie znajdującego się
poniżej formularza oraz dołączenie zdjęć prezentujących projekty studentów. Wszystko prosimy
wysłać na adres:
Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 91-016 Łódź z dopiskiem Przegląd Szkół 2011
W sprawach związanych z Przeglądem Szkół prosimy o kontakt emailowy: schools@lodzdesign.com
Termin nadsyłana zgłoszeń: 09 czerwca 2011 roku – decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do
Organizatora
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Przegląd Szkół to jeden z najważniejszych elementów programu ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL. Stwarza
on możliwość nawiązania współpracy między uczelniami, konfrontacji programów i metod nauczania,
wymiany myśli i doświadczeń. Stanowi również jedyną w swoim rodzaju możliwość promocji danej
uczelni i zaprezentowania przez nią swoich osiągnięć. Podczas wystaw i multimedialnych pokazów
zostają przedstawione prace najzdolniejszych, często debiutujących studentów.

I.

DANE KONTAKTOWE

Nazwa Uczelni

Adres korespondencyjny

Adres www

Telefon

Imię i nazwisko osoby kontaktowej
(Przedstawiciel Uczelni)
Zajmowane stanowisko
Telefon
E-mail
Sugerowany metraż przestrzeni
wystawienniczej
Sprzęt multimedialny użyty przy
prezentacji
Wartość sprzętu multimedialnego

Punkty formularza: II – DANE NOMINOWANEGO STUDENTA, III – INFORMACJE O PROJEKCIE
oraz IV - INFORMACJE TECHNICZNE DOT. OBIEKTU I FROMY PREZENTACJI prosimy wypełnić
dla każdego obiektu zgłoszonego do udziału w Przeglądzie Szkół 2011.
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II.

DANE NOMINOWANEGO STUDENTA

Imię i nazwisko

Adres

Telefon

E-mail

Wydział, kierunek studiów, nazwa
pracowni, rok studiów
Pedagog prowadzący

III.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Autor

Nazwa obiektu

Krótki opis obiektu (max. 200
znaków)
Rok powstania

Technika wykonania

Materiał, z którego wykonany jest
obiekt
Wartość odtworzeniowa

Uszkodzenia obiektu

Nagrody

Prezentacja na innych wystawach
(gdzie)
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Numer zdjęcia dokumentującego
projekt
* dotyczy zdjęcia
wymaganego
przez
Organizatora
IV. INFORMACJE TECHNICZNE DOT. OBIEKTU I FROMY PREZENTACJI
Wymagania ekspozycyjne (obiekt
wiszący, leżący etc.)
Wymiary
obiektu
(szer.
x
wysokość x głębokość/grubość).
Waga.
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Uczelnia oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentujących
zgłoszony projekt (zwanych dalej zdjęciami) lub porozumienie pozwalające Uczelni na
udzielenie licencji opisanej poniżej.
W przypadku zakwalifikowania Uczelni do Przeglądu Szkół 2011 Uczelnia udziela
Organizatorowi licencji niewyłącznej do wykorzystywania przekazanych zdjęć. Licencja
ma charakter nieodpłatny, zostaje udzielona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania umowy, w szczególności
na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową
(w kontekście działań związanych z promocją: wystawy Przegląd Szkół 2011, Uczelni,
Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi, Organizatora), a także:



w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;



w zakresie obrotu egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;



w zakresie rozpowszechniania zdjęć w sposób inny niż określony wyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
publikacja w sieci WWW) .

Uczelnia udziela zgody na udzielanie przez Organizatora licencji na rzecz mediów
publikujących artykuły dotyczące Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wystawy Przegląd Szkół 2011 i akceptuję zawarte w
nim warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wystawy danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr. 133, poz 883).

____________________________
PRZEDSTAWICIEL UCZELNI
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