REGULAMIN
Konkursu fotograficznego na zdjęcie roku Żoliborza i Bielan

1. Tytuł konkursu: „ Zdjęcie roku Żoliborza i Bielan”.
2. Termin konkursu: 10 marca 2018r. do 10 czerwca 2018 r.

3. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany, ul. Marii Kazimiery 20
lok. 2, 01-641 Warszawa , e-mail: biuro@tpw-zb.pl, www.tpw-zb.pl, tel. 22 251 54 57.
4. Uczestnicy konkursu: Uczniowie szkół i placówek oświatowych (w tym szkół niepublicznych), z
wyłączeniem szkół dla dorosłych, z terenu dzielnic Bielany i Żoliborz.
5. Cel konkursu: odkrywanie i poznawanie dzielnic Bielan i Żoliborza oraz promocja i propagowanie
walorów tej części Warszawy, inspirowanie młodzieży do działań sprzyjających poznawaniu dóbr
kultury i dziedzictwa, kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży, wykorzystanie fotografii,
jako środka przekazu, popularyzowanie sztuki fotografowania.
6. Temat konkursu: zdjęcia wykonane na terenie dzielnic Bielany lub Żoliborz – pejzaże, parki,
zabudowa, w tym zabytkowa, scenki z życia mieszkańców, zdjęcia z ciekawych wydarzeń i imprez
i tym podobne.
7. Uwaga: Zdjęcia zamieszczane będą na portalu społecznościowym facebook, na funpage
Towarzystwa
Przyjaciół
Warszawy
Oddział
Żoliborz-Bielany
https://www.facebook.com/tpw.zoliborzbielany/- przez administratora, bez podawania danych
autora zdjęcia. Każde z 5 przesłanych zdjęć będzie publikowane po spełnieniu warunków
opisanych w punktach 9, 10, 11 i 12.
8. Koordynatorzy konkursu – Joanna Radziejewska i Sławomira Pieńkowska
9. Tryb zgłaszania prac konkursowych:
Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 5 zdjęć poprzez:



przesłanie na adres e-mail: biuro@tpw-zb.pl
wysłanie na nośniku elektronicznym pocztą na adres Organizatora - TPW Oddział ŻoliborzBielany, ul. Marii Kazimiery 20, lok nr 2, 01-641 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs
fotograficzny – Zdjęcie roku
 dostarczenie osobiście do siedziby Organizatora (adres: j. wyżej) od poniedziałku do
czwartku w godz. 17.00-18.00 (można wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do
siedziby)
10. Zdjęcia powinny być:


opatrzone krótkim opisem sfotografowanego obiektu (gdzie zostało wykonane, co przedstawia),



podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza;



zdjęcia nie mogą zawierać treści, ogólnie określanych, wulgarnymi.

11. Ważne: Administratorem danych osobowych będzie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział
Żoliborz-Bielany. Każdy uczestnik konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych

osobowych poprzez przesłanie oświadczenia wg załączonego wzoru (załącznik do regulaminu) i
donieść go w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na zdjęcie roku do siedziby Towarzystwa
lub przesłać pocztą na adres siedziby Towarzystwa: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział
Żoliborz-Bielany ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa. W razie nieobecności osób w
siedzibie Towarzystwa oświadczenie, w zamkniętej kopercie, należy wrzucić do skrzynki
pocztowej (skrzynka obok drzwi wejściowych, wejście z ulicy).
12. Uwaga:
Wszyscy uczestnicy konkursu, poprzez swój udział w konkursie, udzielają nieodpłatnej licencji
niewyłącznej do swoich fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych
oraz terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji Organizatora.
13. Jury konkursu: Fani facebooka, którzy zechcą polubić zamieszczone zdjęcia uczestników
konkursu. Zdjęcie, które uzyska największą liczbę polubień (lajków) na dzień 10 czerwca 2018r.
będzie nagrodzone. Autor otrzyma bon towarowy o wartości 500 zł.
14. Termin składania prac: prace można składać do 10 czerwca 2018r. do godziny 15.00 (liczy się
data stempla pocztowego lub data wpływu w przypadku przesyłki e-mailem). Zdjęcia przesłane
10 czerwca po godzinie 15.00 nie będą publikowane.
Ważne: Rozstrzygająca w konkursie jest liczba polubień, stąd zdjęcia należy przesyłać
sukcesywnie, nie na ostatnią chwilę.
15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 czerwca 2018r o godzinie 17.00. Wręczenie nagrody nastąpi
18 czerwca o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział ŻoliborzBielany przy ul. Marii Kazimiery 20 lok.2, 01-641 Warszawa.
16. Postanowienia końcowe: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień
niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg i organizację
konkursu, o czym poinformuje na swojej stronie www.tpw-zb.pl.
Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie!

