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SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU
FOTOGRAFICZNO – WSPOMNIENIOWEGO
„WOLA LOKALNA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie,
„Wola Lokalna” (zwanego dalej „Konkursem”), którego celem jest ‐ obok aktywizacji społecznej mieszkanek
i mieszkańców stolicy – potrzeba uchwycenia i utrwalenia różnorodnego spektrum wolskiej kontrastowości
(od jej mieszkańców, przez ich życie, pracę po lokalną architekturę).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja HEREDITAS z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58
lok. 24, 00‐545 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest jednym z komponentów projektu: „Wolskie Małe Ojczyzny” (zwanego dalej „Projektem”)
współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy, pozostających w dyspozycji Zarządu Dzielnicy Wola.
4. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym wyniki, publikowane będą na stronie internetowej Organizatora
pod adresem www.fundacja‐hereditas.pl.
5. Konkurs odbywa się na terenie m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem granic administracyjnych
Dzielnicy Wola.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”), są mieszkanki i mieszkańcy m.st. Warszawy,
w szczególności osoby zamieszkujące bądź pochodzące z terenu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
2. Konkurs odbywa się w kategorii indywidualnej – każdy Uczestnik, decydujący się wziąć udział w Konkursie
powinien przygotować własną Pracę konkursową (zwaną dalej „Pracą”).
III. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Konkurs polega na uchwyceniu lub utrwaleniu w formie Pracy konkursowej różnorodności,
kontrastowości, niezwykłości oraz wspomnień dotyczących "Woli lokalnej".

e-mail: malkotlownia@fundacja-hereditas.pl

Fundacja

Hereditas
Fundacja Hereditas ● ul. Marszałkowska 58 lok. 24 ● 00-545 Warszawa
Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL Kotłownia) ● ul. Jana Olbrachta 9 ● 01-111 Warszawa

2. Poprzez termin „Wola lokalna” należy rozumieć poszczególne składowe systemu MSI Dzielnicy Wola,
tj. m.in. ulice, place, osiedla, parki, które wg w/w systemu leżą w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy.
3. Zgłaszane do Konkursu Prace konkursowe winny prezentować zmieniające się w perspektywie
upływającego czasu oblicze Dzielnicy Wola (w szerokim spektrum rozumienia tego twierdzenia), m.in:
a. cechy zewnętrzne [wygląd; układ urbanistyczny, architektura, przyroda itp.]
b. cechy szczególne [styl i poziom życia mieszkańców, sposoby rekreacji, miejsca pracy, warunki
mieszkaniowe itp.]
c. cechy społeczne [tradycje, zjawiska, obrzędy, rytuały, przekazy, itp.],
charakteryzujące społeczność Woli, które spajają i wzmacniają lokalną tożsamość, łączą współczesność
z przeszłością. Ważnym aspektem Pracy jest czynnik kontrastowy ‐ nadsyłane Prace winny zawierać
odniesienia do przeszłości (w rozumieniu: „jak było kiedyś”), prezentować przeciwieństwa, antagonizmy
i różnice w obliczach Dzielnicy przeszłości i teraźniejszości.
4. Dopuszcza się dwie formy Pracy konkursowej:
a. fotografia (współczesna i/lub archiwalna)
b. opis o charakterze informacyjnym/ wspomnieniowym (sporządzony odręcznie bądź elektronicznie,
zawierający nie więcej niż 1800 znaków.)
5. Jeden Uczestnik Konkursu może opracować wyłącznie jedną Pracę konkursową z wykorzystaniem
pojedynczej bądź obydwu wymienionych w ust. 4 form Pracy konkursowej.
IV. NADSYŁANIE PRAC
1. Prace konkursowe należy dostarczać poprzez:
a. przesłanie ich drogą elektroniczną na adres e‐mail: malkotlownia@fundacja‐hereditas.pl , lub:
b. osobiste złożenie Pracy w siedzibie MAL KOTLOWNIA w godzinach jej pracy (adres placówki
wskazano w pkt. c. poniżej), lub:
c. nadesłanie Pracy na adres punktu kontaktowego Organizatora, tj.:

Miejsce Aktywności Lokalnej
MAL KOTŁOWNIA
Ul. Jana Olbrachta 9
01‐111 Warszawa
w terminie do dn. 01.12.2021 r. (decyduje data wpływu na skrzynkę e‐mail/do punktu kontaktowego
Organizatora) z dopiskiem: „Wola Lokalna”.
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2. Nadsyłane prace powinny być opatrzone opisem według wzoru:
a. Tytuł Pracy
b. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu (Autora Pracy)
c. Numer telefonu i adres e‐mail Autora Pracy
3. Prace nadesłane po upływie wskazanego w ust. 1 terminu jak również błędnie opisane nie biorą
udziału w Konkursie.

V. OCENA PRAC
1.O wygranej w Konkursie decyduje ocena Prac dokonana przez Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków Komisji działających niezależnie.
3. Każdy członek Komisji przyznaje punkty za pracę indywidualnie, w ramach ustalonej skali
punktowej.
4. Ocena prac nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
a) merytorycznym – zgodność opracowanej pracy z podaną tematyką
b) inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności przedstawionego tematu.
c) wizualnym – estetyka, dokładność.
5. Przyznawanie przez Komisję Konkursową punktów będzie się odbywać według poniższej skali
(odpowiednio dla kryteriów oceny zawartych w ust. .4 niniejszego Regulaminu):
a) punkty z zakresu: od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niedostateczny bądź całkowity brak zgodności
Pracy z proponowaną tematyką Konkursu, natomiast 10 oznacza bardzo wysoką zgodność Pracy
z proponowaną tematyką Konkursu
b) punkty z zakresu: od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niedostateczny bądź całkowity brak inwencji,
oryginalności, pomysłowości, kreatywności przy przedstawieniu proponowanej tematyki, natomiast
10 oznacza bardzo wysoką inwencję, oryginalność, pomysłowość, kreatywność przy przedstawieniu
proponowanej tematyki
c) punkty z zakresu od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niski poziom wykonania, natomiast 10 oznacza
wysokie zaangażowanie techniczne, wizualne i estetyczne pracy.
6. W wyniku prac Komisji Konkursowej, wybrane zostaną 3 Prace, które sumarycznie otrzymały
najwyższą ocenę.
7. Autorzy wybranych prac,, jako laureaci zostaną zakwalifikowani do otrzymania nagrody głównej.
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8. W przypadku wystąpienia większej niż 2 liczby Prac z takimi samymi wskaźnikami punktacji,
kwalifikującymi do uzyskania nagrody, powołany zostanie czwarty ekspert, który ponownie dokona
oceny wybranych prac według kryteriów opisanych w ust. 4 oraz ust. 5.
9. Ocena czwartego eksperta jest wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie
10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
VI. NAGRODA
1. Wyniki Konkursu oraz informacje o laureatach zostaną podane do publicznej wiadomości na
łamach portalu: www.fundacja‐hereditas.pl w terminie do 10 dni roboczych, liczonych od
ostatecznego terminu nadsyłania Prac konkursowych, wskazanego w części IV ust. 1 Regulaminu.
Dodatkowo, informacja o zwycięstwie zostanie przekazana Autorom Prac telefonicznie i/lub
mailowo.
2. Nagroda główna w postaci bonów upominkowych do sieci sklepów EMPIK możliwa będzie do
odbioru podczas zorganizowanej w dn. 15.12.2021 r. o godz. 17.00 w siedzibie MAL KOTŁOWNIA
(ul. Jana Olbrachta 9, Warszawa) prelekcji pt.: „Wola lokalna”
3. W przypadku nieobecności laureata podczas wskazanej w ust. 2 prelekcji, nagroda zostanie
przekazana w inny, uzgodniony z laureatem sposób.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu i zasad
obowiązujących w trakcie trwania Konkursu.
3. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora. Autorzy zobowiązują się do udzielenia
nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystania nadesłanych prac w całości lub
części na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych
i innych, zgodnych z działalnością Organizatora. Autorzy zezwalają na utrwalanie, zwielokrotnianie,
wytwarzanie określoną techniką (w tym drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową),
wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych egzemplarzy, publicznego
wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności zamieszczania na materiałach promocyjnych,
wydawniczych, stronach internetowych, tworzonych i publikowanych przez Organizatora.
4. W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez laureata
warunków formalnych, zawartych w niniejszym Regulaminie, następuje jego wykluczenie z grona
zwycięzców. Nagrody w takim przypadku zostaną przyznane następnym w kolejności Uczestnikom,
którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej,
b. problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych,
c. jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału
w Konkursie oraz przyznania lub nie przyznania mu nagrody,
d. mające wpływ na funkcjonowanie Konkursu zdarzenia nie spowodowane przez Organizatora,
będące: błędem, pominięciem, zniszczeniem, zamianą, nieuprawnionym dostępem do zgłoszeń,
utratą zgłoszeń, opóźnieniem zgłoszeń,
e. udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane,
f. niedoręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez Uczestnika
błędnych danych, niezbędnych do przekazania nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu jak również odwołania Konkursu
bez podania przyczyny.
7. W przypadku wpłynięcia mniejszej niż wymagana ilości Prac konkursowych, Organizator zastrzega
sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu i tym samym wydłużenia czasu jego
rozstrzygnięcia.
8. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie Uczestnika
z udziału w Konkursie.
9. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego udział w Konkursie
będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników jest ograniczona do wysokości
wartości nagród.
11. Opiekun oraz Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby związane z organizacją i prawidłowym przebiegiem realizacji Konkursu.
12. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
13. Prawa i obowiązki związane z Konkursem są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy to również
prawa do wydania nagrody.
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14. Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Konkursu, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób
polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
15. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie
www.fundacja‐hereditas.pl oraz w siedzibie punktu kontaktowego.
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