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Regulamin konkursu  fotograficznego pt: Zdjęcie 
sportowe z obiektów CRS Bielany wraz hasłem 
reklamowym z okazji 15 urodzin CRS Bielany 

W  listopadzie 2022 r. Centrum Rekreacyjno-Sportowe Dzielnicy Bielany 
miasta stołecznego Warszawy obchodzi swój jubileusz – 15-lecie 
istnienia. Pragniemy zaprosić naszych  klientów oraz mieszkańców 
Warszawy do udziału w konkursie, który został zainicjonowany z tej 
okazji. Wystarczy wykonać fotografię na obiektach CRS Bielany i okazać 
się pomysłowością, dodając do niej hasło reklamujące działalność CRS 
Bielany, a następnie umieścić pod postem konkursowym na fanpage 
CRS Bielany. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

Postanowienia ogólne: 
• Organizatorem konkursu jest Dyrektor CRS Bielany, ul. Lindego 20 

w Warszawie, 
• Konkurs adresowany jest do  mieszkańców Warszawy i klientów 

CRS Bielany korzystających z naszych obiektów,  
• Udział w konkursie jest dobrowolny, 
• Czas trwania konkursu do 9 grudnia.  

Cele konkursu: 
• upamiętnienie 15-lecia powstania CRS Bielany, 
• rozwijanie kreatywności oraz pomysłowości,   
• wzmacnianie więzi z naszymi klientami i mieszkańcami Warszawy. 

Adresaci konkursu: 
• konkurs adresowany jest do  mieszkańców Warszawy i klientów 

CRS Bielany, 
• konkurs rozpatrywany będzie w jednej kategorii obejmującej 

wszystkich uczestników bez względu na wiek. 
Regulamin konkursu: 

• Tematem konkursu jest wykonanie fotografii opatrzonej hasłem 
reklamowym nawiązującym tematycznie do 15-lecia istnienia CRS 
Bielany, 

• Jeden uczestnik wraz z rodziną może wykonać tylko jedną pracę, 
• Praca  może zostać wykonana dowolną techniką fotograficzną,  

Nieodzownym elementem powinno być załączone hasło 
reklamowe, 



• Prace (tj. zdjęcie wraz z hasłem reklamowym)  przechodzą na 
własność  CRS Bielany i nie podlegają zwrotowi. Mogą być 
wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności 
statutowej, w tym  w  działaniach  informacyjno-edukacyjnych oraz 
mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Organizatora 
bądź w mediach społecznościowych. W przypadku uczestników 
niepełnoletnich: Rodzic/opiekun prawny wykonawcy pracy zgadza 
się na jej późniejsze upowszechnienie, 

• Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych 
prac również w materiałach promujących CRS Bielany na stronie 
Urzędu  Dzielnicy Bielany, stronach internetowych 
administrowanych przez CRS Bielany oraz na fanpage’u CRS 
Bielany w portalu www.facebook.com, 

• Do każdej pracy należy dołączyć Oświadczenie wraz ze zgodą oraz 
informacją RODO na przetwarzanie danych osobowych i 
wykorzystanie wizerunków w fotografii dla celów publikacji 
konkursowych. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę muszą 
podpisać rodzice.W Oświadczeniu należy podać imię i nazwisko, 
wiek wykonawcy pracy oraz adres e-mail. Dostarczenie oryginału 
oświadczenia (jego wersji papierowej) jest warunkiem odebrania 
nagrody. 

• Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację 
niniejszego regulaminu. 

Prace wraz z hasłem reklamowym należy umieszczać pod postem 
na fanpage CRS Bielany w ostatecznym terminie do 09.12.2022 r. 
OŚWIADCZENIE podpisane należy przesłać wiadomością prywatną 
Messengerem do CRS Bielany.  
Prace bez złożonego oświadczenia podpisanego nie biorą udziału w 
konkursie.  

Kryteria wyboru zwycięzców: 
• Zgodność pracy z tematyką konkursu, 
• Oryginalność, 
• Pomysłowość w ujęciu tematu i estetyka wykonania pracy 

Rozstrzygnięcie konkursu: 
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9.12.2022 r. 
• Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej CRS 

Bielany,  



• Laureaci konkursu otrzymają nagrody. 
• Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie organizatora. Laureaci 

zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników. 


