
 

 

Projekt „Skrzydlaci Sąsiedzi” 
Regulamin OPEN CALL 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                  

m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. J.S. Bacha 15, 02-740 Warszawa, tel. 22-843-91-01, e-

mail: sdk@sdk.waw.pl , zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Jego uczestnikiem może być każdy autor 

fotografii, zarówno amator jak i profesjonalista - bez ograniczeń wiekowych. Udział w 

Konkursie nie jest ograniczony obywatelstwem ani miejscem zamieszkania. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury Konkursu i ich rodziny, pracownicy             

Organizatora oraz osoby bezpośrednio związane z partnerami i patronami konkursu. 

4. Celem naboru jest wybranie najciekawszych fotografii ukazujących różnorodność 

warszawskiej awifauny a także wielość przestrzeni miejskiej w jakiej możemy ją 

zaobserwować. 

5. Wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie „Skrzydlaci sąsiedzi” trwającej od 11 

grudnia do 3 stycznia w Służewskim Domu Kultury. Wybór zdjęć należy do Organizatora. 

6. Każdy z uczestników może nadesłać łącznie maksymalnie 20 fotografii 

7. Razem ze zdjęciami należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik 

do niniejszego Regulaminu. 

8. Zgłoszone zdjęcia przyjmujemy w formie plików JPG lub TIFF bądź wykonane metodą 

analogową w formie odbitek (nie wydruków); dozwolone wszelkie techniki ciemniowe 

(m.in. fotomontaż, cyjanotypia, techniki szlachetne). Pojedynczy mail wraz z załącznikami 

nie może przekraczać 20 MB. W przypadku, gdy załączone zdjęcia przekraczają 20MB, 

prosimy o wysłanie wglądówek, mniejszych i lżejszych zdjęć. 

9. Fotografie cyfrowe wraz z wypełnionym formularzem należy przesyłać drogą elektroniczną 

na adres mailowy konkursu skrzydlacisasiedzi@sdk.waw.pl do 4 listopada do godz. 12:00. 

10. W przypadku fotografii analogowej Organizator przyjmuje zgłoszenia do 4 listopada do 

godz. 12:00 osobiście w siedzibie Organizatora, w dniach roboczych w godzinach     10.00-

16.00 - drogą pocztową, na adres Organizatora, decyduje data stempla pocztowego. 

11. Ogłoszenie wyników naboru zdjęć zostanie opublikowany na stronie www.sdk.waw.pl 

12. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć nadesłanych na Konkurs po 
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rozstrzygnięciu Konkursu na stronach internetowych i kanałach social media Organizatora 

oraz m. st. Warszawy. Szczegółowy zakres licencji opisany jest w karcie zgłoszeniowej. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji wybranych prac w materiałach 

promocyjnych Organizatora oraz m. st. Warszawy. Szczegółowy zakres licencji opisany jest 

w karcie zgłoszeniowej. 

14. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika w 

formularzu zgłoszeniowym: 

a) zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach: Organizacji działań 

konkursowych; Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, 

portalu Facebook i Instagram oraz w publikacjach pokonkursowych; 

b) oświadczenia o nieodpłatnej licencji 

15. Nadesłanie prac w ramach OPEN CALL „Skrzydlaci Sąsiedzi” oznacza akceptację 

warunków niniejszego Regulaminu. 
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