
 
REGULAMIN

KONKURSU DLA SENIORÓW

„WOLA - MOJA DZIELNICA”

1. Organizatorem  konkursu realizowanego w ramach Programu „Aktywny Senior”
jest  Ośrodek  Wsparcia  dla  Seniorów  „Pod  Jaworami”  Ośrodka  Pomocy
Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

2. Do  konkursu  zapraszamy  Seniorów  (osoby  powyżej  60  roku  życia)
mieszkających na terenie dzielnicy Wola.

3. Tematem konkursu jest: „WOLA – MOJA DZIELNICA”.
4.  Przedmiotem  konkursu  jest  samodzielnie  przygotowana  praca,  która może

przybierać  formę:
 rękodzielniczą  –  tj.  praca  przygotowana  w dowolnej  technice,  przy  czym

najdłuższy bok pracy może mieć maksymalnie 50 cm.
 fotograficzną  –  tj.  odbitka  zdjęcia,  wykonanego  metodą  tradycyjną

(analogową) lub cyfrową, przy czym maksymalny format odbitki nie może
przekraczać  formatu  A3  (29,7 cm x 42 cm).  Wskazane  byłoby  również
dostarczenie zdjęcia w wersji możliwej do odtworzenia w komputerze.

 literacką – tj. utwór literacki (opowiadanie, wiersz, esej, reportaż, felieton,
pamiętnik,  dziennik  lub  inne),  złożony  w  formie  wydruku  maszynowego,
komputerowego lub odręcznie napisanej pracy. Warunkiem  zakwalifikowania
pracy do konkursu jest jej czytelność. Praca nie może przekraczać 3 stron
w formacie A4.

5. Praca złożona na konkurs musi stanowić w całości oryginalną twórczość osoby
biorącej  udział  w  konkursie  (lub  w  przypadku  kategorii  prac  wykonanych
z  przedstawicielem innego  pokolenia  –  osób  biorących  udział  w  konkursie).
Prace niespełniające tych wymogów będą dyskwalifikowane.

6. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
• prace przygotowane indywidualnie,
• prace  przygotowane  we  współpracy  z  przedstawicielem  innego

pokolenia  (np.  dzieckiem,  wnukiem,  rodzicem,  inną  spokrewnioną  lub
niespokrewnioną osobą. Przedstawiciel innego pokolenia może zamieszkiwać
poza dzielnicą Wola).

7. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu w danej kategorii tylko jedną pracę.
8. Termin składania prac upływa 6 września 2019 r. o godz. 15.00.
   Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane i nie będą mogły wziąć

udziału w Konkursie.
9.  Prace  należy  składać  osobiście  w  Ośrodku  Wsparcia  dla  Seniorów  przy  
      ul. Zawiszy 5 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 -15.00
10.  Do  złożonej  pracy  konkursowej  należy  dołączyć  pisemną  zgodę  na

przetwarzanie  danych  osobowych  w  ramach  konkursu,  której  wzór  stanowi
załącznik Nr 1 do Regulaminu.

11.  Administratorem  danych  osobowych  zebranych  w  czasie  trwania  Konkursu
będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,  z  siedzibą
w  Warszawie  (01-233),  ul. J. Bema 91, tel.  22  571-50-00.



12. Osobie uczestniczącej w konkursie  przysługują następujące prawa związane    
z  przetwarzaniem  dotyczących  jej  danych  osobowych,  zgodnie
z  postanowieniami  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych
w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,  dalej:
RODO):
 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 prawo do  ich sprostowania,
 prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 prawo  do  cofnięcia  zgody  -  przy  czym cofnięcie  zgody  na  przetwarzanie

danych  osobowych  w  podanym  wyżej  zakresie  będzie  oznaczało  brak
możliwości uczestnictwa w konkursie,

 prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

13. Osoba uczestnicząca w konkursie przed złożeniem pracy zostanie zapoznana
  przez  Administratora  danych  osobowych  z  klauzulą  informacyjną,  zgodnie
  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO,  stanowiącą załącznik nr 2 do  regulaminu.

14.  Prace  konkursowe  będą  oceniane  przez  niezależne  jury,  w  skład  którego
      nie będą wchodzić  pracownicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów.
15.  Członkowie  jury  nie  będą znali  danych  osobowych autorów prac.  Oceniane

prace  konkursowe  będą  oznaczone  symbolami  nadanymi  przez  pracownika
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów w dniu wpłynięcia pracy.

16. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w październiku 2019 r. podczas Wolskich
 Dni Seniora.

Warszawa, maj 2019 r.


