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Regulamin Konkursu na "Strój w Stylu Country"
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I.
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Postanowienia ogólne.
1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorem konkursu "Strój w Stylu Country" jest Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji
Kultury w Koziegłowach, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, e-mail: dkkozieglowy@wp.pl, tel.:
(34) 314-12-68.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroju w stylu country i zaprezentowanie go podczas IV
Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki z Kopyta" - Gniazdów Tor T.R.E.C. 18.08.2018r.
5. Strój w stylu country może nawiązywać do tematyki dzikiego zachodu, koni, kowbojów,
ranczerów, ubioru muzyków country itp.
6. Konkurs będzie obejmował dwie kategorie:
a) Kategoria I - strój kobiecy (dzieci i dorośli)
b) Kategoria II - strój męski (dzieci i dorośli)
7. Konkurs odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2018 roku, po zakończeniu konkursu zostanie
wyłonionych trzech laureatów. Laureaci wybierani będą przez komisję konkursową
Organizatora.
II.
Uczestnictwo w konkursie.
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W konkursie udział mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie wyłącznie za
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, które spełniają pozostałe warunki określone w
Regulaminie.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
konkursu niniejszego Regulaminu.
III.
Zasady organizacyjne Konkursu.
1. Strój nawiązujący do stylu country powinien być wykonany w taki sposób, by zawierał jak
najwięcej charakterystycznych cech stylu takich jak: skóry, tkaniny i dzianiny w wzorach
jodełka, kraty. Tweed, z którego szyto - marynarki, spodnie, garnitury, kaszkiety. Wysokie buty,
trzewiki, sztyblety, oficerki, kalosze. Kolory ziemi bazujące na odcieniach zieleni, brązu,
szarości.
2. Strój powinien być wykonany własnoręcznie.
3. Osoby biorące udział w konkursie powinny złożyć "Kartę uczestnictwa w konkursie"
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Karta jest do pobrania na stronie
internetowej www.dk-kozieglowy.pl oraz w siedzibie Organizatora.
4. Kartę można złożyć w siedzibie MGOPK w Koziegłowach lub w dniu konkursu 18.08.2018 roku
do godziny 17.00 w namiocie Organizatora w Gniazdowie Tor T.R.E.C. w czasie trwania
imprezy "IV Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki "Z Kopyta".
IV.
Komisja konkursowa i zasady wyłonienia laureatów konkursu.
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów konkursu podczas
imprezy "IV Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki "Z Kopyta" w dniu 18 sierpnia 2018 roku,
biorąc pod uwagę kryteria:
a) nawiązanie do stylu country,
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b) estetyka wykonania,
c) oryginalność pomysłu,
d) dobór materiału,
e) prezentacja stroju.
2. Komisja w każdej z wyżej wymienionych kategorii przyznaje punkty w skali od 1 do 5 gdzie
1 stanowi najniższą ocenę, a 5 najwyższą ocenę w poszczególnych kategoriach.
Maksymalnie uczestnik konkursu może otrzymać łączną ocenę wynoszącą 25 punktów.
V.
Miejsce konkursu.
6. Konkurs odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2018 roku podczas trwania imprezy "IV Festiwalu
Miłośników Koni i Muzyki z Kopyta" - Gniazdów Tor T.R.E.C. 18 sierpnia 2018r.
7. Konkurs odbędzie się w godzinach od 18.00 do 18.45.
VI.
Nagrody.
1. Organizator przewiduje ciekawe nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w trakcie
trwania imprezy "IV Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki z Kopyta" - Gniazdów Tor T.R.E.C.
18 sierpnia 2018r.
VII.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów jest Miejsko
Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, email: dkkozieglowy@wp.pl, tel.: (34) 314-12-68. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się ̨ będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników i laureatów będą ̨ przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują ̨
obowiązki podatkowe.
3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania
danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) osoby pełnoletnie:
 imię i nazwisko uczestnika konkursu,
 nr telefonu,
 adres
b) osoby niepełnoletnie:
 imię i nazwisko uczestnika konkursu,
 imię i nazwisko rodzica/opiekuna,
 nr telefonu rodzica/opiekuna,
 adres rodzica/opiekuna
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą ̨ poddawane profilowaniu.
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10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
VIII.
Postanowienia końcowe.
1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej www.dk-kozieglowy.pl oraz w
siedzibie Organizatora konkursu.
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Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
1.
2.
3.

Nazwa konkursu - "Strój w Stylu Country"
Kategoria: Strój kobiecy/Strój męski* (*niepotrzebne skreślić).
Dane uczestnika:
imię

nazwisko

adres
numer telefonu
4.

Dane rodzica/opiekuna prawnego*.
imię

nazwisko

adres
numer telefonu
5.

Elementy stroju country proszę wymienić i opisać.

Wyrażam zgodę ̨ na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* w celach
organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostepnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż ż
administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, 42-350 Koziegłowy, ul.
Żarecka 28, e-mail: dkkozieglowy@wp.pl, tel.: (34) 314-12-68. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

.............................................................
.
podpis uczestnika/rodzica/opiekuna*

Oświadczam, iż ż zapoznałam(em) się ̨ i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

.............................................................
.
podpis uczestnika/rodzica/opiekuna*
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*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
1.

Wyrażam zgodę ̨ na nieodpłatne przetwarzanie oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku, wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego* utrwalonego jakakolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w
postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w
Koziegłowach, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28, e-mail: dkkozieglowy@wp.pl, tel.: (34) 314-12-68. na

2.
3.

potrzeby konkursu "Strój w Stylu Country".
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb konkursu mój wizerunek, wizerunek mojego dziecka/podopiecznego* może być użyty do
rożnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być ́ uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą ̨ modyfikowane oraz dodawane do innych materiałów powstających na

4.

potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(www.kozieglowy.pl, www.dk-kozieglowy.pl oraz na profilach portalu społecznościowego Facebook,
Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

..............................................................
podpis uczestnika/rodzica/opiekuna*

*niepotrzebne skreślić
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