
REGULAMIN 
KONKURSU „BEKSIŃSCY – SĄSIEDZI” 

 
1. Konkurs „BEKSIŃSCY – SĄSIEDZI”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest 

przez Służewski Dom Kultury (zwany dalej SDK) oraz Stowarzyszenie Mieszkańców 
Służewa  (zwane  dalej SMS). 

2. Przedmiotem konkursu są wspomnienia (relacje) o rodzinie Beksińskich obejmujące 
lata 1977-2005,kiedy zamieszkiwali na Służewie. Czas trwania Konkursu: od 12 
grudnia 2016 roku do 14 kwietnia 2017 roku. 

3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Służewa oraz osoby znające rodzinę 
Beksińskich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie jedynie za zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych (patrz: Załącznik nr 1). 

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami SDK lub będące w 
zarządzie SMS. 

5. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie 
(mogą to być teksty, prace plastyczne, fotografie jak i prezentacje multimedialne). W 
Konkursie mogą brać udział prace dotychczas niepublikowane (również w Internecie). 
Praca może być uzupełniona wykazem posiadanych fotografii i innych dokumentów, 
które mogą być udostępnione organizatorom konkursu. Do pracy należy dołączyć 
zgłoszenie konkursowe (patrz: Załącznik nr 2).  

6. Termin składania prac: do 14 kwietnia 2017 roku. Prace konkursowe można 
nadsyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: Służewski Dom Kultury, ul. 
Bacha 15, 02-743 Warszawa, e-mail: sdk@sdk.waw.pl – zaznaczając: Konkurs 
„BEKSIŃSCY – SĄSIEDZI”.  

7. Przysyłając prace konkursowe, uczestnik zapewnia, że jest ich autorem oraz że 
przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do wszystkich 
elementów nadesłanej pracy, a takżeże prawa te nie są obciążone prawami osób 
trzecich. O ile na fotografii znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając tę 
fotografię zapewnia, że osoba ta wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego 
wizerunku. 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych i 
kontaktowych autora (patrz: Załącznik nr 2) Podanie nieprawdziwych lub niepełnych 
danych albo ich niepodanie spowoduje niedopuszczenie uczestnika do Konkursu 
bądź jego wykluczenie. 

9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 
przeprowadzenia Konkursu. Administratorem zbioru danych osobowych jest SDK i 
SMS. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. 
U. Nr 133/97, poz.883) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz do ich poprawiania. 

10. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu, a także z udzieleniem SDK i SMS zgody na wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie prac (także na ich stronach internetowych) oraz na opublikowanie 
imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania autora w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych związanych z konkursem.  

11. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku 
„Rodzinna Majówka na Służewie” w maju 2017 roku. 

12. Wyboru laureatów Konkursu i podziału nagród dokonuje jury powołane przez SDK i 
SMS. Jeżeli do 30 czerwca 2017 roku laureat nie poinformuje SDK lub SMS o 
sposobie odebrania nagrody - wówczas nieodwołalnie traci prawo do nagrody. 

13. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
Organizatorzy Konkursu (SDK i SMS) są uprawnieni do zmiany postanowień 
niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Konkursie. Nie przestrzeganie ustaleń niniejszego regulaminu przez uczestnika 
będzie oznaczało jego wykluczenie z Konkursu. 

mailto:sdk@sdk.waw.pl


14. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez 
organizatorów: SDK i SMS, a ich decyzje będą wiążące i ostateczne. 

15. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Służewskiego Domu Kultury, ul. Bacha 15 
w Warszawie  i na stronach internetowych:  http://www.sdk.waw.pl   oraz  

            http://stowarzyszenie.smsnd.pl 
16. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail SDK: sdk@sdk.waw.pl 

 
 

Warszawa, 10 grudnia 2016 r.  
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „BEKSIŃSCY – SĄSIEDZI” 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na udział dziecka: ...................................................................(imię i 
nazwisko) w konkursie „BEKSIŃSCY – SĄSIEDZI”. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach wynikających z 
regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 
……………......................................................................................  

(Miejscowość, data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „BEKSIŃSCY – SĄSIEDZI” 
 

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE 
Dane osobowe uczestnika Konkursu „BEKSIŃSCY – SĄSIEDZI” 

 
Imię i nazwisko:  
..............................................................................................................................................  
PESEL  
..............................................................................................................................................  
Adres zamieszkania:  
..............................................................................................................................................
.............. 
Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania):  
 
............................................................................................................................................. 
.  
Numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail:  
 
..............................................................................................................................................  

 
 

.................................................................................................  
(Miejscowość, data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna) 
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