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Załącznik Nr 1 

 

 

REGULAMIN   KONKURSU  

„SENIORZY MAJĄ TALENT”  –  VI EDYCJA 
 

 

 

1. Organizatorzy konkursu: 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 

 Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 

 

2. Głównym celem konkursu jest integracja środowisk senioralnych oraz promocja ich 

artystycznej aktywności.  

 

3. Miejsce i termin realizacji konkursu 

 

Miejsce: Sala Teatralna Białołęckiego Ośrodka Kultury im. Tomasza Służewskiego ul. Vincenta van 

Gogha 1, 03 – 188  Warszawa Termin:  28 czerwca 2017r. (środa) w godzinach 10:00 – 17:00 

 

4. Forma konkursu 

 

Do udziału w konkursie zapraszamy seniorów – amatorów (zarówno osoby indywidualne jak i zespoły)  

w następujących kategoriach twórczych: 

 

I. Plastyka: malarstwo.  

Każdy uczestnik prezentuje jedną pracę, prace zespołowe będą prezentowane przez lidera 

grupy; 

II. Plastyka: rękodzielnictwo lub inne techniki.  

Każdy uczestnik prezentuje jedną pracę, prace zespołowe będą prezentowane przez lidera 

grupy; 

III. Plastyka: fotografia i grafika.  

             Każdy uczestnik prezentuje jedną pracę, prace zespołowe będą prezentowane przez lidera     

             grupy; 

IV. Taniec, zajęcia ruchowe.  

             – czas prezentacji 5 minut;  

V. Teatr (spektakl poetycki, kabaret,)  

             – czas prezentacji 10 minut; 

VI. Literatura (proza, poezja jako recytacja twórczości własnej). 

             – czas prezentacji 4 minuty 

 

Prace w kategorii plastyka Ośrodki dostarczają w terminie 26 czerwca 2017r.w godzinach 10:00-

15:00 wraz z nazwiskiem autora oraz nazwą Ośrodka, który reprezentują. Prace są dostarczane do 

siedziby Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1,  03-188  Warszawa. 

 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

a. w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie seniorzy korzystający z usług ośrodków 

wsparcia takich jak: Dzienne Domy Pobytu, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, 
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Centrum Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Kluby Seniora z 

następujących dzielnic m.st. Warszawy: Białołęka, Bielany, Rembertów, Śródmieście, 

Ursynów, Wawer, Wesoła, Żoliborz - prezentując swoje talenty oraz umiejętności 

indywidualnie lub zespołowo; 

b. warunkiem udziału w konkursie: „Seniorzy mają talent”- VI edycja jest przesłanie karty 

zgłoszenia, będącej załącznikiem Nr 2;  

c. w przypadku zgłoszenia kilku wykonawców z jednego Dziennego Domu Pobytu, 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz Klubu Seniora, zgłaszających się do różnych kategorii – należy wypełnić 

dla każdej osoby/zespołu osobną kartę; 

d. w konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne, utwory literackie, pokazy taneczne, 

gimnastyczne, spektakle poetyckie i inne prezentacje z wyżej wymienionych sześciu 

kategorii, które były przedstawiane w poprzednich edycjach konkursu. W przypadku 

takiego zgłoszenia nie będzie ono oceniane. 

e. opiekunowie artystów nie występują razem z uczestnikami na scenie. 

f. w przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego 

zamknięcia listy uczestników; 

g. czas prezentacji nie może przekroczyć czasu wyznaczonego w punkcie 4 Regulaminu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po przekroczeniu 

regulaminowego czasu; 

h. do konkursu zostaną zakwalifikowani tylko amatorzy zgłoszeni przez instytucje lub 

organizacje wymienione w podpunkcie a;  

i. uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są do dostarczenia nośnika 

CD audio lub pendrive z jego nagraniem do dnia 23 czerwca 2017r.; 

j. udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie 

materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radio, TV, stronach internetowych 

podmiotów wymienionych w punkcie a oraz innych mediach reklamujących imprezę, w 

tym wizerunku uczestnika – oświadczenie (zawarte w karcie zgłoszeniowej); 

k. organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, 

sztalugi, tablice korkowe; 

l. gorący i słodki poczęstunek oraz napoje. 

 

6. Zasady zgłaszania uczestników 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez zainteresowanych karty zgłoszenia  

i przesłanie  do dnia 31 maja 2017r. na adres ośrodka/ instytucji właściwy dla danej dzielnicy: 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Marywilska 44c  

03 – 042 Warszawa 

Osoba odpowiedzialna P. Anita Branica – Dryka, P. Katarzyna Tomaszewska tel. 22 403 59 57 

Adres e-mail:wolontariat@opsbialoleka.waw.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ul. Przybyszewskiego 80/82  

01 – 824 Warszawa 

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5a,  01 – 951 Warszawa 

Osoba odpowiedzialna P. Anna Leszczyńska – Suda tel. 22 865 77 25 

Adres e-mail: owds2@opsbielany.waw.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy ul. Plutonowych 10  

04 - 404 Warszawa  

Osoba odpowiedzialna P. Paulina Chojecka   tel.: 22 611 93 80 wew. 12 lub 531 889 220 

Adres e-mail:  ras51@wp.pl  

 

      Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego 

      ul. Konwiktorska 3/5 00 – 217 Warszawa 

      Osoba odpowiedzialna P. Katarzyna Frączek tel. 22 831 58 80 

      Adres e-mail: katarzyna.fraczek@cps.srodmiescie.warszawa.pl 

mailto:owds2@opsbielany.waw.pl
mailto:katarzyna.fraczek@cps.srodmiescie.warszawa.pl
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      Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy ul. J. Cybisa 7  

      02 – 784 Warszawa 

Osoba odpowiedzialna P. Lucyna Pieszyńska – Gąsiorowska tel. 514 425 486 

Adres e-mail: lucyna.pieszynska@ops-ursynow.pl ,secretariat@ops-ursynow.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. Korkowa 119/123 

04 - 519 Warszawa 

Osoba odpowiedzialna P. Ewelina Belter  tel. 504447824 

Adres e-mail: ewelina.belter@opswawer.waw.pl 

  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ul. 1 Praskiego Pułku 21a  

05 – 075 Warszawa  

Osoba odpowiedzialna P. Weronika Szczepańska, P. Agnieszka Kowalczuk tel. 22 773 44 12 wew. 

111 

Adres e-mail: sekretariat@opswesola.waw.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy  

ul. Dembińskiego 3,  01 -644 Warszawa  

Dom Seniora „Piękny brzeg” 

ul. Popiełuszki 16,  01 – 590 Warszawa 

Osoba odpowiedzialna P. Małgorzata Jaskułowska tel. 517 828 961, 517 828 770 

Adres e-mail: ddps-zoliborz@ops-zoliborz.waw.pl;  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy  

ul. Dembińskiego 3,  01 - 644 Warszawa  

Żoliborskie Centrum Aktywizacji i Integracji Seniorów ul. Wyspiańskiego 6/8 

Osoba odpowiedzialna P. Maria Malmurowicz tel. 22 839 41 48, 517 828 910 

Adres e-mail:; centrumseniora@tlen.pl  

 

Koordynatorzy współpracujących Dzielnic do dnia 08 czerwca 2017r. dostarczą do Ośrodka 

Dzielnicy Białołęka karty zgłoszeniowe. 

 

7. Etapy przebiegu konkursu 

 

Od dnia 08 maja 2017r. Ośrodki Pomocy Społecznej biorące udział w przedsięwzięciu umieszczają 

informacje o konkursie wraz z regulaminem, udostępniając jednocześnie kartę zgłoszeniową dla 

zainteresowanych. 

Termin składania zgłoszeń  do Ośrodków do dnia 31 maja 2017r. 

Do 08 czerwca 2017r. współorganizatorzy dostarczają karty zgłoszeniowe do Ośrodka Pomocy 

Społecznej  Dzielnicy Białołęka, w wersji papierowej lub elektronicznej (skan). 

Dnia 26 czerwca 2017r. osoby odpowiedzialne dostarczają do Ośrodka Pomocy Społecznej  

Dzielnicy Białołęka prace plastyczne oraz oryginały kart zgłoszeniowych, które przesłane były 

jedynie w wersji elektronicznej. 

Osoba koordynująca przedsięwzięcie z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka 

poinformuje osoby odpowiedzialne organizujące konkurs o harmonogramie konkursu do dnia 21 

czerwca 2017r. telefonicznie oraz podany adres e-mail osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie 

danej dzielnicy. 

 

8. Jury i kryteria oceny uczestników 

 

Konkurs oceniać będzie jury, złożone z przedstawicieli zgłoszonych przez organizatorów Konkursu 

– jeden przedstawiciel z każdej dzielnicy. 

 

Podczas oceny jury bierze pod uwagę następujące kryteria: 

 oryginalność 

 kreatywność 

mailto:lucyna.pieszynska@ops-ursynow.pl
mailto:secretariat@ops-ursynow.pl
mailto:ewelina.belter@opswawer.waw.pl
mailto:sekretariat@opswesola.waw.pl
mailto:ddps-zoliborz@ops-zoliborz.waw.pl
mailto:centrumseniora@tlen.pl
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 innowacyjność 

 ogólne wrażenie artystyczne 

 

Jury przyznaje I, II oraz III miejsce w każdej kategorii. Decyzje jury są ostateczne. Zwycięzcy w 

każdej kategorii zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymają dyplomy. 

 

 

9. Informacje o konkursie 

 

Informacja o konkursie wraz z Regulaminem zostanie umieszczona na stronach internetowych 

podmiotów wymienionych w punkcie 5 podpunkt a, w terminie od 08 maja 2017r. 
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Załącznik Nr 2 

 

Karta zgłoszenia do konkursu  

Seniorów-amatorów 

„SENIORZY MAJĄ TALENT” - VI EDYCJA 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa zespołu  

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

2. Nazwa ośrodka wsparcia / klubu seniora / Ośrodka Pomocy Społecznej  

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

3. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………….. 

4. Czas prezentacji ………………………………………………………………………… 

5. Kategoria twórcza ……………………………………………………………………… 

6. Potrzeby techniczne  

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

7. Krótka informacja o wykonawcy (dla potrzeb organizatora i prowadzącego) 

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu „Seniorzy mają 

talent” – VI edycja w tym wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych, Dz.U. z 2015r.  poz. 2135 z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2006r. poz. 631 z późniejszymi zmianami. 

Wyrażam zgodę – nieograniczoną w czasie i nieodpłatnie - na wykorzystanie mojego wizerunku 

poprzez utrwalanie m.in. w formie zdjęć,  filmu, rozpowszechnianie w drodze publikowania zdjęć, 

filmów z utrwalonym wizerunkiem na stronach internetowych Organizatorów, w mediach 

społecznościowych, lokalnej prasie, radio i TV, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych w celu 

prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych Organizatorów dotyczących realizacji konkursu 

„Seniorzy Mają Talent”-VI edycja. 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                   Podpis uczestnika 
 

 

 

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