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24HOURS 

24HOURS Competition 
Terms and Conditions 

I. Słownik pojęć I. General definitions 

§1. Konkurs. Konkurs 24HOURS jest częścią 

projektu „SCHEDULE. Znaczenie konkursów w 

edukacji na poziomie akademickim”, 

realizowanego przez Uniwersytet Łódzki przy 

współpracy z Lillehammer University College, ze 

środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. Szczegółowe informacje na temat 

projektu i Konkursu uzyskać można na stronach 

internetowych www.schedule.edu.pl oraz 

www.24hours.edu.pl. Językiem Konkursu jest 

język angielski. 

§1. The Competition. 24HOURS competition is 

part of the project entitled “SCHEDULE. The 

significance of competitions in higher 

education”, conducted by the University of Lodz 

in cooperation with the Lillehammer University 

College, financed by the Norway Grants. 

Detailed information on the project and the 

competition are available on websites 

www.schedule.edu.pl and www.24hours.edu.pl. 

The English language is the event’s official 

language. 

§2. Organizator. Organizatorem Konkursu jest 

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu 

Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, przy ulicy 

Kopcińskiego 31. 

§2. The Organizer. The Competition is 

organized by the Institute of Urban Geography 

and Tourism Studies at University of Lodz, 

located in Lodz at Kopcinskiego Street No. 31. 

§3. Partner. Partnerem Konkursu jest każdy 

podmiot deklarujący współpracę z Instytutem 

Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu 

Łódzkiego, przy organizacji Konkursu na 

podstawie odrębnej umowy. 

§3. The Partner. The Competition Partner is any 

entity declaring cooperation with the Institute 

of Urban Geography and Tourism Studies at 

University of Lodz, on the basis of a separate 

agreement. 

§4. Jury. W skład Jury Konkursu wchodzą osoby 

powołane przez Organizatora, reprezentujące 

Organizatora oraz Partnerów a także zewnętrzni 

eksperci. Osoby wchodzące w skład Jury muszą 

legitymować się wiedzą lub doświadczeniem z 

zakresu Tematyki Konkursu. Przewodniczącym 

Jury jest dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk. 

§4. Jury. The Competition Jury includes persons 

appointed by the Organizer, representing 

Organizer and Partners as well as external 

experts. The members of the Jury must possess 

the knowledge or experience on the Subject of 

the Competition. The chairman of the Jury is 

Professor Bogdan Wlodarczyk. 



 

§5. Komitet organizacyjny. Komitet 

organizacyjny konkursu tworzą wykonawcy 

projektu „SCHEDULE. Znaczenie konkursów w 

edukacji na poziomie akademickim”. Z 

Komitetem organizacyjnym współpracują 

wolontariusze na podstawie odrębnej umowy. 

Kierownikiem Komitetu organizacyjnego jest dr 

Tomasz Napierała. 

§5. The Organizing Committee. The Organizing 

Committee of the Competition includes 

contractors of the project “SCHEDULE. The 

significance of competitions in higher 

education”. The Organizing Committee 

cooperates with volunteers under a separate 

agreement. Head of the Organizing Committee 

is Tomasz Napierala, PhD. 

§6. Tematyka konkursu. Tematyka konkursu 

dotyczy problemów rozwoju gospodarki 

turystycznej Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego, a w szczególności możliwości 

rozwoju tzw. MICE tourism. Szczegółowy opis 

Tematyki konkursu zostanie upubliczniony na 

stronie internetowej www.24hours.edu.pl, 

najpóźniej do dnia 2 listopada 2014 r. 

§6. The Subject of the Competition, The 

Subject of the Competition concerns problems 

of the development of the tourism economy in 

Lodz Metropolitan Area, and in particular the 

development opportunities of MICE tourism. A 

detailed description of the subject of the 

competition will be published on the website 

www.24hours.edu.pl, no later than 2nd 

November 2014. 

§7. Zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe 

zostanie zdefiniowane przez Jury i upublicznione 

w momencie rozpoczęcia Konkursu. Zadanie 

konkursowe wpisywać się będzie w Tematykę 

konkursu. Celem Konkursu jest wyłonienie 

najlepszego rozwiązania dla Zadania 

konkursowego. Wykonanie Zadania 

konkursowego polega na przygotowaniu 

prezentacji rozwiązania Zadania konkursowego. 

§7. The Competition Task. The Competition 

Task will be defined by the jury and publicly 

announced at the very beginning of the 

Competition. The Competition Task will be 

related to the Subject of the Competition. The 

aim of the Competition is to select the best 

solution for the Competition Task. The 

Competition Task execution is tantamount to 

preparing presentation about the solution of the 

Competition Tasks. 

 



 

 

II. Warunki uczestnictwa II. Terms of participation 

§8. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie 

może wziąć udział maksymalnie dziesięć 

pięcioosobowych drużyn reprezentujących 

dowolne uczelnie lub ich wydziały. W skład 

każdej drużyny wchodzi czworo studentów oraz 

jeden opiekun naukowy. 

§8. The Competition is open. Up to ten five-

persons teams (representing any university or 

department) can take part in the Competition. 

The composition of each team includes four 

students and one tutor. 

§9. Komitet organizacyjny zastrzega sobie 

prawo do ograniczenia liczby drużyn 

reprezentujących jeden wydział do jednej. W 

przypadku otrzymania zgłoszeń od więcej niż 

dziesięciu drużyn, Komitet organizacyjny 

dokona selekcji drużyn. 

§9. Organizing Committee reserves the right, at 

its sole discretion, to restrict the number of 

teams representing each department to one. In 

case of receiving submissions from more than 

ten teams, the Organizing Committee shall 

select teams. 

§10. Członkowie Jury oraz członkowie Komitetu 

organizacyjnego i ich najbliższe rodziny nie 

mogą brać udziału w Konkursie ani pomagać 

uczestnikom. Wszyscy uczestnicy otrzymują 

taki sam pakiet materiałów informacyjnych. 

§10. The Jury members and members of the 

Organizing Committee and their closest 

relatives cannot participate in the Competition 

or assist the participants. All participants 

receive the same package of handouts. 

§11. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie 

odbywa się za pośrednictwem elektronicznego 

formularza rejestracji dostępnego na stronie 

internetowej www.24hours.edu.pl. Zgłoszenia 

uczestnictwa dokonuje opiekun naukowy 

drużyny. Zgłoszenia można dokonywać do dnia 

3 listopada 2014 r. włącznie. Zgłoszenie 

niepełne, nieprawidłowe lub nadesłane po 

terminie nie będzie uwzględnione przez Komitet 

organizacyjny. 

§11. The application of the participation in the 

Competition takes place via an electronic 

registration form available on the website 

www.24hours.edu.pl. The application of 

participation is made by the tutor of the team. 

Submissions can be made until 3rd November 

2014. The incomplete, inaccurate notification or 

submitted after the deadline will not be 

considered by the Organizing Committee. 



 

§12. Zgłoszenie uczestnictwa jest tożsame z 

wyrażeniem zgody na: a) przetwarzanie danych 

osobowych uczestników przez Organizatora 

oraz na udostępnianie przez Organizatora tych 

danych Partnerom, wyłącznie na potrzeby 

organizacji Konkursu; b) wykorzystanie 

wszelkich treści wytworzonych przez 

uczestników, w działaniach badawczych, 

informacyjnych i promocyjnych prowadzonych 

przez Organizatora; c) wykorzystanie wizerunku 

uczestników utrwalonego na zdjęciach i filmach 

w działaniach informacyjnych i promocyjnych 

prowadzonych przez Organizatora. 

§12. The application of the participation is 

equivalent to agreeing to: a) the processing of 

personal data of participants by the Organizer 

and sharing of these data with the Partners, 

only for the organization of the Competition 

purposes; b) the using of any content 

generated by the participants, in the research, 

informational and promotional activities carried 

out by the Organizer; c) the using of the image 

of the participants settled in pictures and 

movies in informational and promotional 

activities conducted by the Organizer. 

§13. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

Organizator zapewnia uczestnikom podczas 

trwania Konkursu: a) wyżywienie i napoje, b) 

miejsce do pracy, c) komputer przenośny z 

dostępem do Internetu oraz z zainstalowanym 

pakietem biurowym MSOffice (Word, Excel i 

PowerPoint). 

§13. Participation in the Competition is free of 

charge. The Organizer provides participants 

during the Competition: a) food and beverages, 

b) place to work, c) portable computer with 

Internet access and installed MSOffice suite 

(Word, Excel, and PowerPoint). 

§14. Każdy uczestnik zobowiązuje się do 

udziału w kwestionariuszowym badaniu 

ewaluacyjnym realizowanym podczas trwania 

Konkursu. 

§14. Each participant agrees to participate in 

the questionnaire evaluation study carried out 

during the Competition. 

§15. Opiekun naukowy każdej drużyny 

uczestniczącej w Konkursie zobowiązuje się do 

przygotowania 15 minutowego publicznego 

wystąpienia zgodnego z Tematyką konkursu. 

Tytuł wystąpienia należy podać podczas 

zgłoszenia uczestnictwa. 

§15. The tutor of each team participating in the 

Competition undertakes to prepare 15 minutes 

of the public speech in accordance with the 

Subject of the Competition. Title of the 

presentation should be given during the 

application of the participation. 



 

§16. W przypadku zwycięstwa w Konkursie albo 

(gdy zwycięstwo przypadnie drużynie 

reprezentującej Lillehammer University College) 

w przypadku zajęcia drugiego miejsca w 

Konkursie – każdy uczestnik zobowiązuje się do 

udziału w wizycie studyjnej w Lillehammer 

University College w dniach od 8 do 14 marca 

2015 r. Koszt uczestnictwa w wizycie studyjnej 

pokrywany jest przez Organizatora, z 

zastrzeżeniem, że koszt transferu z miejsca 

zamieszkania albo nauki uczestnika do 

Lillehammer i z powrotem oraz koszt 

ubezpieczenia podróżnego nie może łącznie 

przekroczyć kwoty 2487,34 zł. 

§16. In case of the victory in the Competition, 

or (when the victory will fall the team 

representing the Lillehammer University 

College) taking second place in the Competition 

– each participant agrees to participate in a 

study visit in Lillehammer University College 

held from 8th to 14th March 2015. Costs of the 

study visit are covered by the Organizer, 

provided that the cost of the return transfer 

from the place of residence or study of the 

participant to Lillehammer and the costs of 

travel insurance cannot exceed the amount of 

2487.34 PLN. 

§17. Decyzje Komitetu organizacyjnego oraz 

Jury są ostateczne i niepodważalne, nie 

przysługuje od nich odwołanie 

§17. The decisions of the Organizing Committee 

and Jury are final, not subject to appeal. 

III. Termin i miejsce III. Dates and venue 

§18. Konkurs rozpocznie się 14 listopada 

2014 r. o godz. 16:00 w auli 19/20 na Wydziale 

Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 

w Łodzi przy ulicy Narutowicza 88. Recepcja, 

większość wydarzeń Konkursu oraz miejsca 

pracy uczestników Konkursu zlokalizowane 

będą w budynkach Wydziału Nauk 

Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, w 

Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 31 oraz przy ulicy 

Narutowicza 88. 

§18. The competition starts on 14th November 

2014, at 16:00 in the auditorium No. 19/20 of 

the Faculty of Geographical Sciences, University 

of Lodz, in Lodz at Narutowicza Street No. 88. 

Reception, most of the events of the 

Competition and places to work of the 

Competition participants will be located in the 

buildings of the Faculty of Geographical 

Sciences at University of Lodz, in Lodz at 

Kopcinskiego Street No. 31 and Narutowicza 

Street No. 88. 



 

§19. Niezwłocznie po rozpoczęciu Konkursu, 

Jury upubliczni Zadanie konkursowe. 

Jednocześnie jury przedstawi kryteria, na 

podstawie których zostaną ocenione 

rozwiązania Zadania konkursowego, 

przygotowane przez drużyny uczestniczące w 

Konkursie. 

§19. At the very beginning of the Competition, 

Jury will publicly announce the Competition 

Task. At the same time the Jury will present the 

criteria which will be used during the evaluation 

of the solutions of the Competition Task , 

prepared by the teams participating in the 

Competition. 

§20. 15 listopada 2014 r., o godz. 12:00, 

drużyny uczestniczące w Konkursie zakończą 

prace nad przygotowaniem rozwiązania Zadania 

konkursowego. Rozwiązanie Zadania 

konkursowego należy przedstawić Jury w formie 

prezentacji PowerPoint. 

§20. On 15th November 2014, at 12:00, the 

teams participating in the Competition will end 

the work on the preparation of solutions of the 

Competition Task. The solution of the 

Competition Task must be submitted to the Jury 

as a PowerPoint presentation. 

§21. 15 listopada 2014 r., w godz. od 13:00 do 

14:30, drużyny uczestniczące w Konkursie 

zaprezentują publicznie przygotowane przez 

siebie rozwiązanie Zadania konkursowego. Na 

prezentację każda drużyna otrzyma 

maksymalnie 7 minut. 

§21. On 15th November 2014, from 13:00 to 

14:30, the teams participating in the 

Competition will present to the public prepared 

solution of the Competition Task. For the 

presentation, each team will receive up to 7 

minutes. 

§22. 15 listopada 2014 r., w godz. od 14:30 do 

15:30, odbędzie się zamknięte posiedzenie 

Jury, na którym wyłonione zostanie najlepsze 

rozwiązanie Zadania konkursowego. 

Niezwłocznie po zakończeniu swojej pracy, Jury 

poda do publicznej wiadomości wyniki 

Konkursu. 

§22. On 15th November 2014, from 14:30 to 

15:30, a closed meeting of the Jury will take 

place. During the meeting, the best solution of 

the Competition Task will be selected. 

Immediately after the end of its work, the Jury 

will give to the public the results of the 

Competition. 

§23. 15 listopada 2014 r., w godz. od 15:30 do 

16:00, odbędzie się uroczystość zamknięcia 

Konkursu. 

§23. On 15th November 2014, from 15:30 to 

16:00, the closing ceremony of the Competition 

will be held. 

§24. Szczegółowy program Konkursu zostanie 

ustalony po 2 listopada 2014 r. i podany do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.24hours.edu.pl. 

§24. The detailed program of the Competition 

will be confirmed after 2nd November 2014, and 

publicly announced on the website 

www.24hours.edu.pl. 



 

IV. Nagrody IV. Awards 

§25. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher 

na weekendowy pobyt dla zwycięskiej drużyny 

w hotelu zarządzanym przez przedsiębiorstwo 

Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Ważność 

voucheru upływa 15 listopada 2016 r. 

Ostateczny wybór hotelu zostanie ogłoszony 

najpóźniej 2 listopada 2014 r. Sponsorem 

nagrody jest hotel Novotel Łódź Centrum. 

§25. The first prize in the Competition is a 

voucher for a weekend stay for the winning 

team at the hotel managed by the company 

Hekon Hotele Ekonomiczne Co. The validity of 

the voucher is 15th November 2016. Ultimate 

choice of the hotel will be announced no later 

than 3rd November 2014. Hotel Novotel Łódź 

Centrum is the sponsor of the prize. 

§26. Członkowie zwycięskiej drużyny (lub – w 

przypadku zwycięstwa drużyny reprezentującej 

Lillehammer University College – członkowie 

drugiej w kolejności drużyny) wezmą udział w 

wizycie studyjnej w Lillehammer University 

College w dniach od 8 do 14 marca 2015 r. W 

trakcie wizyty studyjnej, członkowie zwycięskiej 

drużyny będą pracować nad optymalizacją 

najlepszego rozwiązania Zadania konkursowego 

i uczestniczyć w badaniach ewaluacyjnych 

(indywidualne wywiady pogłębione). Koszt 

uczestnictwa w wizycie studyjnej pokrywany 

jest przez Organizatora, z zastrzeżeniem §16 

Regulaminu. 

§26. The members of the winning team (or – in 

the case of the victory of the team representing 

the Lillehammer University College – members 

of the second team) will participate in a study 

visit in Lillehammer University College held 

from 8th to 14th March 2015. During the study 

visit, the members of the winning team will 

work on optimizing the best solution of the 

Competition Task and participate in evaluation 

studies (individual in-depth interviews). The 

cost of participation in the study visit is covered 

by the Organizer, subject to §16 of these Terms 

and Conditions. 

§27. Za wygrane nagrody nie przysługuje 

ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, zwycięzcy 

konkursu nie mają prawa scedować nagrody 

osoby trzecie. 

§27. For the winning awards are not entitled to 

a cash or kind equivalent, the winners do not 

have the right to assign the reward to the third 

parties. 

 



 

 

V. Postanowienia końcowe V. Final provisions 

§28. Uczestnicy Konkursu wysyłając swoje 

zgłoszenie akceptują w całości postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

§28. By submitting the application of the 

participation each participant agrees to all of 

these Terms and Conditions. 

§29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za odwołanie Konkursu bądź zmiany w 

harmonogramie wynikłe z przyczyn 

niezależnych od niego. 

§29. The Organizer is not responsible for the 

cancellation of the Competition or changes in 

the schedule due to any reasons beyond its 

control. 

§30. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych uczestników Konkursu. 

O wszelkich zmianach Organizator będzie 

informować na stronie internetowej 

www.24hours.edu.pl. 

§30. The Organizer reserves the right to change 

these Terms and Conditions, provided that such 

change will not infringe on the acquired rights 

of the Competition participants. About any 

changes the organizer will inform via the 

website www.24hours.edu.pl. 

§31. Sprawy nieuregulowane w niniejszym 

Regulaminie rozstrzyga Komitet organizacyjny. 

§31. Matters not provided for in these Terms 

and Conditions shall be decided by the 

Organizing Committee. 

 


