
Regulamin konkursu fotograficznego 
pt.: „Seniorzy Seniorom –Portrety” 

pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz  

 
 
 

I Zasady ogólne  
 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 
 

2. Celem konkursu fotograficznego jest wykonanie zdjęcia portretowego lub autoportretu na 
dowolnym tle. 
 

3. Konkurs będzie odbywał się w terminie od  sierpnia do 15 września 2022 roku. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu września 2022 roku. 
 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w punkcie3. 
 

II Uczestnicy konkursu  
 

1. Konkurs skierowany jest do seniorów związanych z dzielnicą Żoliborz. 
 

III Zasady zgłaszania prac konkursowych 
 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać prace w postaci jednego zdjęcia w następujących formach: 
 

- elektronicznej (w formacie PDF lub JPG) na poniższe adresy e- mail: 
ddps-zoliborz@ops-zoliborz.waw.pl lub centrumseniora@ops-zoliborz.waw.pl 
 

- tradycyjnej (odbitka, wydruk) w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku, do siedziby 
Domu Seniora „Piękny Brzeg” (ul. ks. J. Popiełuszki16, domofon 28, 200) lub 
Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów (ul. St. Wyspiańskiego 6/8). 
 

2. Niezależnie od formy zgłoszenia (elektroniczna, tradycyjna) prace konkursowe należy 
dostarczyć do 15.09.2022r. (czwartek) włącznie. Zdjęcia powinny być wykonane w formacie 
fotografii portretowej w przybliżeniu 18 cm x 24 cm. 
 

3. Fotografie wielokolorowe, czarno-białe lub w sepii mogą być wykonane dowolnym 
urządzeniem: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym, tabletem, etc. 
 

4. Zdjęcia nadesłane lub złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
 

mailto:ddps-zoliborz@ops-zoliborz.waw.pl
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5. Wraz ze zdjęciem należy przesłać bądź złożyć osobiście kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1  
do regulaminu) oraz wyrazić pisemną zgodę na upublicznienie wizerunku (załącznik nr 2). 
Dokumenty można pobrać ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. 
Warszawy (www.ops-zoliborz.waw.pl), odebrać osobiście w Żoliborskim Centrum Integracji  
i Aktywizacji Seniorów (ul. St.Wyspiańskiego 6/8) lub w Domu Seniora „Piękny Brzeg” 
(ul. ks. J. Popiełuszki 16, domofon 28, 200). 
 

IV Prawa autorskie 
 

1. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być samodzielnie wykonane (nie mogą stanowić 
opracowania cudzych autorów), nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani udostępniane  
w innym konkursie. 
 

V Jury konkursu i rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Do 26.09.2022r. Jury powołane przez Organizatora dokona: 
- oceny zdjęć zgłoszonych do konkursu 
- wyboru minimum trzech laureatów konkursu 
- wyróżnienia wybranych prac 
 

2. W skład Jury wejdą członkowie wskazani przez Organizatora. 
 

3. Przy ocenie fotografii Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 
- zgodność z tematem konkursu- portret/autoportret 
- jakośćwalorówestetycznychiartystycznych 
- pomysł na zdjęcie. 
 

VI Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 
 

1. Finał konkursu z ogłoszeniem wyłonionych laureatów i wystawą nagrodzonych prac  
odbędzie się w ostatnim tygodniu września w Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji 
Seniorów (ul. St. Wyspiańskiego 6/8). 
 

2. Uhonorowani laureaci otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ops-zoliborz.waw.pl/


Załącznik nr 1 do regulaminu 
 
 

Formularz zgłoszeniowy Konkurs fotograficzny „Seniorzy Seniorom – Portrety” 
 
 
 
 

Imię i nazwisko 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Adres zamieszkania 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Data urodzenia……………………………….            telefon………………………………………… 
 

e- mail……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu fotograficznego, w pełni 
akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do przestrzegania zasad i spełniania wszelkich 
warunków formalnych określonych przez Organizatora. Oświadczam, że jestem autorem pracy, 
którą zgłaszam do konkursu oraz posiadam do niej pełne prawa autorskie. 
 
 

2. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz 
m.st. Warszawy, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o danych osobowych z dnia  
10 maja 2018r (DZ. u. z 2018 r. Poz. 1000). 
 
 

Warszawa dn……………………… 
 
 
 

…………………………………………. 
Podpis uczestnika konkursu 



 

Załącznik nr 2 do regulaminu   
                                                  

 
 
 

Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku 

 
 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………………………… 
 
jako uczestnik konkursu 
 

o wyrażam zgodę 
o nie wyrażam zgody * 

 

*zaznaczyć właściwe pole  
 

na nieodpłatne, wielokrotne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą przy 
ul Dembińskiego 3 w Warszawie w celach informacyjno- promocyjnych jednostki, w rozumieniu 
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
2019, poz.1231 z poźn. zm.). 
 
 

Niniejsza zgoda dotyczy fotografii przedstawiającej portret/autoportret wykonany podczas  
warsztatów fotograficznych organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz 
m. st. Warszawy i jego publikację oraz rozpowszechnianie w : 
- materiałach informacyjno-promocyjnych tj.: ulotkach, broszurach, kalendarzach, plakatach, 
prezentacjach multimedialnych przygotowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Żoliborz m. st. Warszawy, 
- na stronie internetowej jednostki i profilach społecznościowych jednostki na Facebooku  
i Instagramie oraz stronach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i organizacji pozarządkowych 
współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. 
 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 
 

Niniejsza zgoda obejmuje także nieodpłatne, nieograniczone ilościowo i terytorialnie korzystanie 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z wytworów, w których 
utrwalony został wizerunek w związku z wszelkimi działaniami informacyjno-promocyjnymi 
realizowanymi przez OPS Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, na wszystkich polach eksploatacji 



znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  
W ramach powyższych oświadczeń Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz  
m. st. Warszawy jest upoważniony do przekazywania nośników innym podmiotom, na których 
utrwalony został wizerunek - podmiotom, które będą korzystać z danego wizerunku w celach 
informacyjno- promocyjnych OPS Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.  
Przedmiotowa zgoda obowiązuje przez okres 2 lat i może być odwołana do chwili upublicznienia 
wizerunku w umówiony sposób.  
Po tym czasie (2 lata) osoba, której wizerunek dotyczy, może złożyć żądanie do administratora  
i zakazać dalszego wykorzystywania i rozpowszechniania swojego wizerunku, co powoduje skutki 
od momentu zgłoszenia, na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawa 
ul. Dembińskiego 3. 
 
 

Warszawa, dn…………………….. 
 
 
 

………………………………………. 
podpis uczestnika konkursu 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


