
 Regulamin Konkursu na STRÓJ RETRO
w ramach Dni Miasta Połczyn-Zdrój 2018

§ 1.

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.

§ 2.

Konkurs został zorganizowany z okazji Dni Miasta Połczyn-Zdrój 2018.

§ 3.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni lub grupowi (np. grupa nieformalna, 
instytucja, przedsiębiorstwo, organizacja).

Stroje można zgłaszać w trzech kategoriach:

- strój dziecięcy ( dziewczęce i chłopięce) 

- strój damski

- strój męski

§ 4.

Zgłoszenia należy przesłać na Karcie zgłoszenia (załącznik do regulaminu). Na Karcie zgłoszenia 
nadesłanej przez osobę niepełnoletnią wymagany jest podpis rodziców/opiekunów.

§ 5.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 strojów. Każdy strój jest oceniany 
odrębnie.

§ 6.

Karty zgłoszeń należy dostarczyć w terminie do 13 lipca 2018 r. (do godz. 15.00) pocztą lub 
osobiście na adres: Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. Karty w formie elektronicznej należy 
przesłać w tym samym terminie na adres: kontakt@ckpolczyn.pl

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 7.

Stroje niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę przez Jury.

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 8.

Podczas Konkursu wyłonieni zostaną Uczestnicy, którzy zgłoszą do Konkursu stroje najlepiej 
oddające stylistykę okresu lat 1800-1850.

§ 9.

Stroje zostaną zaprezentowane podczas Finału Konkursu, który odbędzie się w Połczynie-Zdroju 
(początek przy Szkole Podstawowej nr 1) w dniu 21 lipca 2018 r. w godzinach 15.30–18.00.

mailto:kontakt@ckpolczyn.pl


§ 10.

Uczestnik Konkursu może sam zaprezentować na sobie strój lub wyznaczyć inną osobę: „modelkę”,
„modela”. Strój prezentowany będzie w kilku prostych scenkach (jedna osoba prezentuje jeden 
strój, nie będzie możliwości w trakcie konkursu na przebranie się w inną kreacje, osoby zgłaszające
więcej stroi, muszą zapewnić sobie „modelkę”, „modela”) . Konieczna jest obecność 
kandydatek/kandydatów na 1 godzinę przed finałem w celu przekazania programu finału.

§ 11.

Stroje zgłoszone do Konkursu oceni Jury. Skład Komisji Konkursowej określa Organizator.

§ 12.

Kryteria oceny strojów:

zgodność ze stylistyką okresu,

oryginalność pomysłu,

wykorzystane środki wyrazu artystycznego.

osobowość a niekoniecznie urodę modelki/modela

§ 13.

Jury sporządzi protokół zawierający listę nagrodzonych strojów i Uczestników. Decyzja Jury w 
zakresie oceny jest ostateczna, Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

§ 14.

Zostaną przyznane nagrody I, II i III stopnia w trzech kategoriach. Poza nagrodami mogą być 
przyznane również wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe o wartości:

kat. strój damski:

I miejsce - 600 zł

II miejsce - 400 zł

III miejsce - 200 zł

kat. strój męski: 

I miejsce - 600 zł

II miejsce - 400 zł

III miejsce - 200 zł

kat. strój dziecięcy:

I miejsce - 300 zł

II miejsce - 200 zł

III miejsce - 100 zł

§ 15.

Ogłoszenie werdyktu nastąpi 21 lipca 2018r. około godziny 18.30, po zakończeniu prezentacji 
strojów i obrad Jury.



§ 16.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania 
Konkursu pod warunkiem poinformowania o tym fakcie na stronie internetowej: www.ckpolczyn.pl

§ 17.

Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego 
danych osobowych przez Organizatora  w celach związanych z Konkursem. Zgłoszenie się do 
Konkursu oznacza również wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora 
wizerunku Uczestnika/„modela”.

§ 18.

Przystępujac do Konkursu Oświadczają Państwo, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

§ 19

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Centrum Kultury od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00-15.00 pod numerem tel. 94 36 54 163.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego.

http://www.ckpolczyn.pl/

