Regulamin Konkursu na ,,Strój Świętojański”
,,Słowiańska Noc Zakochanych – Koziegłowy 23 czerwca 2018 r.
Pod Honorowym Patronatem Burmistrza GiM Koziegłowy
Jacka Ślęczki
I. Postanowienia ogólne
1) Organizatorem konkursu ,,Strój Świętojański” jest Miejsko - Gminny Ośrodek
Promocji Kultury w Koziegłowach,
42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28,
e-mail: dkkozieglowy@wp.pl tel.(34)314-12-68
2) Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroju świętojańskiego nawiązującego
do tradycji słowiańskich i zaprezentowanie go podczas ,,Słowiańskiej Nocy
Zakochanych” 23 czerwca 2018 r. w Koziegłowach.
3) Gorąco zachęcamy każdego z Was do przyszykowania własnego świętojańskiego
stroju na tę jedyną, niepowtarzalną okazję.
4) Konkurs będzie obejmował dwie kategorie:
Kategoria I - Indywidualna
Kategoria II - Grupowa

II. Uczestnicy konkursu
1) Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy
Koziegłowy i Powiatu Myszkowskiego.

III. Zasady Organizacyjne konkursu
1) Strój nawiązujący do słowiańskich tradycji powinien być wykonany z naturalnych
materiałów.
Kobiety: długie spódnice lub sukienki, wiązane rzemieniem, przewiązką, bluzki,
kamizelki - wszystko w bieli lub jasnych kolorach, dopuszczalny jest również brąz
i zieleń.
Mężczyźni: luźne, nie krępujące ruchów spodnie i koszule, tuniki (absolutnie
odradzamy jeansy). Kolory jak powyżej. Liczymy na waszą kreatywność! Osoby w
przebraniu wędrownego mnicha lub pokutnika w worku jutowym i itp. też
przyjmiemy z otwartymi ramionami.
2) Strój powinien być wykonany własnoręcznie.

3) Osoby biorące udział w konkursie powinny do 19 czerwca złożyć
w MGOPK w Koziegłowach ,,Kartę uczestnictwa w konkursie”. Karta do pobrania
www.dk-kozieglowy.pl

IV. Komisja konkursowa
1) Komisja powołana przez Organizatora wyłoni laureatów konkursu podczas
,,Słowiańskiej Nocy Zakochanych” w dniu 23 czerwca 2018 roku, biorąc pod uwagę
kryteria:
- nawiązanie do tradycji historycznych
- estetyka wykonania
- oryginalność pomysłu
- dobór materiału
- sposób prezentacji

V. Miejsce konkursu
1) Konkurs odbędzie się w dniu 23 czerwca podczas trwania Imprezy ,,Słowiańska
Noc Zakochanych” Koziegłowy, Kompleks Sportowy „Orlik”. Godzina 18.00

VI. Nagrody
1) Organizator przewiduje ciekawe nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w trakcie
trwania imprezy ,,Słowiańska Noc Zakochanych”.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych
w niniejszym regulaminie.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu
imprezy zamieszczanych w mediach i Internecie.
3) Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w
regulamin.
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu pomysłów!

