
FotoWycieczki z MPK-Łódź 

#FotoMPKŁódź 

 

Celem projektu jest umożliwienie zorganizowanej grupie łódzkich fotografów wstępu na tereny  

MPK-Łódź w celu fotografowania ich działalności oraz znajdujących się na nich pojazdów w przededniu 

120-lecia funkcjonowania łódzkiej komunikacji miejskiej. 

Wycieczki obejmą: 

- nieczynną już Zajezdnię Tramwajową Helenówek, 

- Zajezdnię Tramwajową Telefoniczna, 

- Zajezdnię Tramwajową Chocianowice, 

- Zajezdnię Autobusową Limanowskiego, 

- Zajezdnię Autobusową Nowe Sady, 

- Zajezdnię Muzealną Brus, 

- Zakład Techniki MPK-Łódź, 

- Zakład Torów i Sieci MPK-Łódź, 

- Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych oraz dyspozytornię kontrolerów biletów i dyspozytornię 

Działu Nadzoru Ruchu. 

W każdej z wycieczek weźmie udział grupa licząca około 15 – 20 fotografów za rekrutację i organizację 

których odpowiadać będzie Radosław Stępień (prowadzący „Urban Explorers Łódź”  

- https://www.facebook.com/UrbanExplorersLodz/ oraz bloga http://urbexlodz.blogspot.com/). 

Uczestnicy wycieczek każdorazowo podpiszą regulamin fotowycieczki oraz stosowne oświadczenie. 

Po każdej z wycieczek dla jej uczestników MPK-Łódź we współpracy z Radosławem Stępniem 

zorganizuje konkurs fotograficzny do którego każdy z uczestników będzie mógł zgłosić od 5 do 10 

najlepszych jego zdaniem zdjęć wykonanych w trakcie wycieczki. Jury, któremu przewodniczyć będzie 

Radosław Stępień oraz przedstawiciele Działu Promocji MPK-Łódź, każdorazowo wyłonią 3 laureatów, 

którzy otrzymają od MPK-Łódź nagrody (pakiety gadżetów). Zdjęcia zgłoszone do konkursu zostaną zaś 

przekazane MPK-Łódź do wykorzystania w celach promocyjnych Spółki, a cały projekt podsumowany 

zostanie wystawą zdjęć prezentowaną w Muzeum Komunikacji Miejskiej, w pojazdach komunikacji 

miejskiej oraz być może w jeszcze innych miejscach w przestrzeni miejskiej. 
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Regulamin FotoWycieczek z MPK-Łódź  

REGULAMIN UCZESTNICTWA W „FOTOWYCIECZKACH Z MPK-ŁÓDŹ” 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa dotyczy wszystkich wycieczek organizowanych w ramach projektu 
„FotoWycieczki z MPK-Łódź” przez MPK-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-132) przy ul. Tramwajowej 
6., zwaną dalej „Organizatorem”. 

2. Wszyscy Uczestnicy wycieczek, zwani dalej „Uczestnikami”, zobowiązani są do przestrzegania 
niniejszego „Regulaminu uczestnictwa”. 

3. Wycieczki nie mają charakteru komercyjnego. 

4. Udział w „Fotowycieczkach z MPK-Łódź” równoznaczny jest z braniem udziału w konkursie fotograficznym 
o którym mówi Punkt IV niniejszego regulaminu. 

II. ZAPISY NA WYCIECZKĘ 

Warunkiem zapisu na wycieczkę jest zgłoszenie, które przyjmuje Radosław Stępień (numer dowodu 
osobistego AWE370422 zam. Ul. Łagiewnicka 158/1 91-481 w Łodzi) 

III. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS „FOTOWYCIECZEK Z MPK-ŁÓDŹ” 

1. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Organizatora 
(przewodnik). 

2. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do 
uczestników wycieczki i osób trzecich, w szczególności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania 
przez uczestnika niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do jego 
zaleceń. 

4. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba 
biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną 
zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu (wzór 
takiej zgody – załącznik). Organizatorzy służą pomocą, ale nie biorą odpowiedzialności za żadne 
zdarzenia i szkody wynikłe podczas sprawowania tej opieki. 
 

5. W wycieczce uczestniczyć mogą wyłącznie osoby znajdujące się na liście, będącej w posiadaniu 
Organizatora. 

6. Podczas wycieczki należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości uczestnika. 

8. W przypadku, gdy uczestnik nie posiada lub nie chce okazać dokumentu tożsamości Organizator może 
odmówić takiej osobie prawa do udziału w wycieczce. 

9. Podczas wycieczek obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od niego niezależnych, 
a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody). 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminów wycieczek. 

12. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie danego 
Zakładu oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę. 

13. Zgłoszenie się na wycieczkę jest potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia uczestnika. W przypadku stałego 
stosowania jakichkolwiek leków należy je zabrać ze sobą. 

IV. KONKURS FOTOGRAFICZNY 

1. Uczestnicy projektu „Fotowycieczki z MPK-Łódź” decydując się na udział w projekcie wyrażają zgodę na 
udział w konkursie fotograficznym, który będzie miał na celu podsumowanie każdej wycieczki, ale 
również całego projektu. 
 



2. Uczestnicy projektu „Fotowycieczki z MPK-Łódź” zobowiązują się do tego, że w terminie 7 dni od 
zakończenia każdej z wycieczek wyślą na adres rzecznik@mpk.lodz.pl pakiet zawierający od 5 do 10 
zdjęć wykonanych w trakcie zwiedzania, które wezmą udział w konkursie fotograficznym 
podsumowującym wycieczkę a także zostaną wykorzystane w wystawie podsumowującej projekt 
„Fotowycieczki z MPK-Łódź”. 
 

3. Uczestnicy przesyłając zdjęcia wyrażają zgodę na nieodpłatne nabycie licencji niewyłącznej 
upoważniającej MPK-Łódź Spółka z o.o. do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do 
wykonanych przez autorów zdjęć zgłoszonych w konkursie i wykorzystywania ich na następujących polach 
eksploatacji: 
a) wykorzystania na stronie internetowej oraz kanałach social media MPK-Łódź Sp. z o.o., 
b) wystawienia fotografii w ramach wystawy pokonkursowej oraz mobilnej galerii fotografii w pojazdach 
komunikacji miejskiej w Łodzi, 
c) umieszczenia fotografii w wydawnictwach (np. kalendarze, broszury, książki), które będą m.in. 
sprzedawane przez organizatora. 

 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika „FotoWycieczki z MPK-Łódź” 

Oświadczam, że akceptuję Regulamin „FotoWycieczek z MPK-Łódź” i zostałem (-am) poinformowany o 

zasadach poruszania się po terenie (nazwa konkretnego zakładu) oraz niebezpieczeństwie, jakie może 

wynikać z ich nieprzestrzegania. Zobowiązuję się do podporządkowywania się poleceniom wydawanym 

przez Organizatorów wydarzenia. 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zwiedzaniu zakładu i biorę w niej udział 

na własną odpowiedzialność i ryzyko.  
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Załącznik  

 

 

 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w wycieczce fotograficznej 

w ramach projektu „FotoWycieczki z MPK-Łódź” osoby niepełnoletniej 
 

 

Ja ….............................................................................................................................., 
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego  

niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  

 

….............................................................................................................................. 
imię i nazwisko dziecka 

 

w wycieczce fotograficznej organizowanej w ramach projektu „FotoWycieczki z MPK-Łódź”  

w dniu …...................................................... . 

 

Osobą odpowiedzialną podczas wycieczki za bezpieczeństwo i zachowanie mojego dziecka będzie: 

 

…..............................................................................................................................,  
imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem w dniu wycieczki 

 

legitymującą się dowodem osobistym o numerze ….................................. .  
 

 

…........................................................ 
data i podpis osoby przejmującej opiekę nad dzieckiem    

 

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 

 


