REGULAMIN KONKURSU
NA NAJŁADNIEJSZE PRZEBRANIE
W PARADZIE SKARBNIKOWYCH GODÓW 2017
Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu

na najładniejsze przebranie w paradzie jest Miejski Ośrodek

Kultury w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 91 a.
2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają
działania Organizatora.
3. Temat konkursu: "Sportowe miasto".
4. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby indywidualne oraz grupy
zorganizowane.
Organizacja konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pisemnego zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem
porządkowym imprezy Skarbnikowe Gody oraz Regulaminem Parady w terminie do dnia
29 września 2017 roku.
2. Zgłoszenie

uczestników parady następuje poprzez

przesłanie karty uczestnictwa

w paradzie. Karta zgłoszenia dostępna na stronie organizatora www.mok.art.pl (artykuł
Skarbnikowe Gody) lub w siedzibie Organizatora.
3. Poprawnie wypełnioną kartę uczestnictwa w paradzie należy przesłać drogą e-mailową na
adres kontakt@mok.art.pl, dostarczyć do siedziby Organizatora w godzinach pracy
Miejskiego Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres Organizatora (decyduje data
wpływu przesyłki do Organizatora).
4. Pracę konkursową stanowi dowolne przebranie uczestników parady, zgodne z tematem
konkursu, o charakterze indywidualnym lub grupowym.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) zaakceptowanie warunków Regulaminu,
b) poprawne wypełnienie i terminowe złożenie karty uczestnictwa w paradzie,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku na zdjęciach z w/w imprezy,
e) wyrażenie zgody na udostępnianie danych laureatów: imienia i nazwiska, nazwy
placówki oświatowej, stowarzyszenia, firmy itp., z którą uczestnik jest związany
w informacjach prasowych oraz informacyjnych.
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6. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Przyznawanie nominacji konkursowych podczas trwania parady Skarbnikowych
Godów, w dniu 7.10.2017r., w godzinach 11:00 - 12:00 poprzez naklejenie naklejki
z napisem "NOMINACJA” na strój nominowanego.
Nominacje przyznawane są w sześciu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, osoby dorosłe, zespoły.
W każdej kategorii przyznawanych jest do pięciu nominacji.
b) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas pikniku rodzinnego Skarbnikowych Godów
w Parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela, w dniu 7.10.2017r. w godzinach
12:00 - 13:00.
7. Nominowani laureaci konkursu powinni niezwłocznie po wejściu do parku udać się do biura
Organizatora (niebieski namiot przy wejściu na scenę) w celu umożliwienia rozstrzygnięcia
konkursu.
8. Niestawienie się we wskazanym miejscu i czasie skutkuje wykluczeniem z konkursu.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zasady przyznawania nominacji i nagród
1. Nominacje i nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursową w składzie: Małgorzata
Kamińska, Barbara Koza i Justyna Latos.
2. Prace konkursowe oceniane są przez Kapitułę Konkursową na podstawie następujących
kryteriów:
a) wymiaru estetycznego,
b) odwołania do tematu parady,
c) oryginalnego podejścia do tematu.
3. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
4. Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
5. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
6. Organizator ma prawo wręczyć nagrody dodatkowe uczestnikom konkursu.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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