
Zarządzenie Nr  11/2022 

Dyrektora Parku Kultury w Powsinie 

z 22 kwietnia  2022r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminów turniejów sportowych i sporządzania dokumentacji 

fotograficznej z wydarzeń kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, przetwarzania i 

rozpowszechniania wizerunku 

Na podstawie: 

-§6ust.2) Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVI/1764/2021 Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej 

m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w Powsinie 

-§4 ust.2, §10 ust.2) i 7) Regulaminu Organizacyjnego Parku Kultury w Powsinie stanowiącego 
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2022 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 25 lutego 2022 
r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Parku Kultury w Powsinie. 

 

§1 

 

1. Wprowadza się regulaminy i wzory kart zgłoszeniowych stanowiące załączniki do niniejszego 
zarządzenia:  

1) regulamin turnieju tenisa stołowego stanowi  załącznik nr 1 
2) regulamin turnieju szachowego „64 pola” stanowi  załącznik nr 2 

3) regulamin turnieju tenisa ziemnego stanowi  załącznik nr 3 
4) formularz zgłoszeniowy turniej tenisa stołowego stanowi  załącznik nr 4 

5) formularz zgłoszeniowy turniej szachowego „64 pola” stanowi  załącznik nr 5 
6) formularz zgłoszeniowy turniej tenisa ziemnego stanowi  załącznik nr 6 

 
 §2 

 

Regulaminy podlegają publikacji na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie oraz udostępnia 
podczas przeprowadzania zawodów. 

 §3 

 

 Na stronie Parku Kultury w Powsinie dotyczącej organizowanych wydarzeń oraz w gablotach 
informacyjnych zamieszcza się następujący komunikat: 

„Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Park Kultury w Powsinie są 

dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania 

wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Parku Kultury w Powsinie lub przekazywane 

mediom.” 

 §4 

 

Traci moc zarządzenie 13/2021 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 21 maja 2021 roku w 
sprawie wprowadzenia regulaminów turniejów sportowych i sporządzania dokumentacji 
fotograficznej z wydarzeń kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, przetwarzania i 

rozpowszechniania wizerunku 

 §5 

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



/-/ Grzegorz Górski 

p.o. Dyrektor Parku Kultury w Powsinie 

 


