
Regulamin konkursu fotograficznego „Mój Żoliborz” 

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, które będzie 

odzwierciedlało związek twórcy-seniora z Dzielnicą Żoliborz. 

3. Konkurs będzie się odbywał w terminie: od 16 września do 11 października 

2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 października 2021 r. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 3. 

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. Popiełuszki 

16 domofon 28, 200) lub Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji 

Seniorów (ul. Wyspiańskiego 6/8). 

2. Niezależnie od formy zgłoszenia (elektroniczna, tradycyjna) prace konkursowe 

należy dostarczyć do 11.10.2021 (czwartek) włącznie. 

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. 

5. Wraz ze zdjęciem należy przesłać bądź złożyć osobiście kartę zgłoszeniową 

(załącznik nr 1 do regulaminu). 
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IV Prawa autorskie  

1. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi (nie 

mogą stanowić opracowania cudzych utworów), które nie były nigdzie 

publikowane, ani nie były przedstawione w żadnym innym konkursie.  

V Jury konkursu i rozstrzygnięcie konkursu  

1. Do 18.10.2021 r. 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 bierze pod uwagę następujące kryteria oceny: 

• zgodność z tematem konkursu, 

• jakość walorów estetycznych i artystycznych, 

• pomysł na zdjęcie. 

IV Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody  

1. Finał konkursu z ogłoszeniem wyłonionych laureatów i wystawą nagrodzonych 

prac odbędzie się w 27 października o godz. 11:00 w Żoliborskim Centrum 

Integracji i Aktywizacji Seniorów (ul. Wyspiańskiego 6/8). 

 

2. Wyłonieni przez Jury laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkim 

uczestnikom Konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy. 

 


