
 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady   

Konkursu Kapeluszy 2020 w ramach 

Dnia Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku na Torze Wyścigów Konnych 

Służewiec pozwalające na 

przeprowadzenie go w bezpieczny dla 

uczestników  sposób. 

1.Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

2.Uczestnicy Konkursu Kapeluszy, którzy zechcą zaprezentować swoje kreacje, proszeni są o nadesłanie 2 zdjęć 

jpg w formie elektronicznej na adres konkurs.kapeluszyTWK@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 

15 października  2020 r. 

3.Wytyczne do wykonania zdjęć: 

Zdjęcie 1 – cała sylwetka prezentująca pełną stylizację, 

Zdjęcie 2 – sylwetka do pasa, prezentująca przede wszystkim kapelusz. 

 

4.Zdjęcia powinny być podpisane  co najmniej imieniem,  siedzibą UTW  oraz adresem mai- 

lowym lub nr telefonu,  wykorzystanym przez organizatorów wyłącznie do powiadomień. 

Przykład: Anna 1, Anna  2, UTW Kobyłka, e-mail:anitka@gmail.com lub tel.48 123 456 789  

 

5.Do zdjęć powinno być dołączone oświadczenie RODO – według załączonego formularza, który stanowi 

nieodłączną część niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.fundacjaoputw.pl 

Uczestnicy, którzy nie nadeślą wraz ze zdjęciami  oświadczenia RODO nie będą  brani pod uwagę w Konkursie 

Kapeluszy 2020.  

 

6.Konkurs rozstrzygnie Jury, powołane przez Prezes Krystynę Lewkowicz. Decyzja jury jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. Jury uwzględniać będzie  w swojej ocenie pomysłowość, elegancję, oryginalność, 

wyjątkowość, styl i szyk oraz  własny nakład pracy w przygotowanie  stylizacji.  

 

7.Spośród nadesłanych zdjęć jury konkursowe wybierze: 

a. w pierwszym etapie  30 półfinałowych stylizacji,  

b. w drugim etapie 10 finałowych stylizacji. 

 

8.Autorzy stylizacji finałowych i półfinałowych zostaną zaproszeni na uroczyste spotkanie, które odbędzie się  w 

grudniu  2020.  O terminie i miejscu spotkania laureaci Konkursu Kapeluszy – finaliści i półfinaliści, zostaną 

poinformowani do dnia 30 października 2020r. 

 

9.Autorzy stylizacji finałowych podczas uroczystego spotkania finałowego otrzymają nagrody rzeczowe 

ufundowane przez organizatorów, partnerów i sponsorów Konkursu Kapeluszy. 

 

10.Zdjęcia stylizacji półfinałowych i finałowych zostaną zaprezentowane publicznie za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, w Internecie, w prasie senioralnej oraz w prezentacji przedstawiającej całe wydarzenie na 

płycie DVD rozsyłanej do Uczestników wydarzenia. 

 

11.Uczestnicy biorący udział w   Konkursie Kapeluszy wyrażają  zgodę na publikację i utrwalanie  swojego 

wizerunku na DVD, w wydawnictwach senioralnych i mediach społecznościowych.  

 

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia w Konkursie i satysfakcji z udziału. 

 

Prezes Fundacji OP UTW 

Krystyna Lewkowicz  

REGULAMIN KONKURSU 

KAPELUSZY 2020r 
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