
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 919/17

Prezydenta Miasta Krosna 
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Regulamin konkursu na najciekawszą stylizację grupy mieszkańców
Krosna w ramach imprezy 

pn. „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna”

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na najciekawszą
stylizacje grupy mieszkańców miasta Krosna w imprezie pn. „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza
wjazd do Krosna”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Prezydent Miasta Krosna.

II. CEL KONKURSU 

Celem  konkursu  jest  szeroka  integracja  mieszkańców  miasta  Krosna  wokół  lokalnej  historii
tradycji,  rozpowszechnianie  i  pogłębianie  wiadomości  o  historii  i  kulturze  miasta,  zachęcenie
mieszkańców Krosna do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta poprzez współtworzenie
wydarzenia jakim jest „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna”. Istotna jest także
prezentacja dorobku twórczego,  promocja talentów, rozwijanie wyobraźni,  kreatywności i  twórczych
umiejętności uczestników konkursu. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, nieformalne grupy twórcze, Zarządy
Dzielnic i Osiedli, jednostki organizacyjne Gminy Miasto Krosno.

2. Nie ma ograniczenia wiekowego, jednak w przypadku udziału dzieci i młodzieży wymagana jest
zgoda  prawnego  opiekuna  do  udziału  w konkursie  (zgodnie  z  kartą  zgłoszenia).  Zgodę  musi
posiadać w dniu imprezy wskazany opiekun grupy.

3. Uczestnicy składają Kartę Zgłoszenia potwierdzającą udział w konkursie stanowiącą załącznik do
regulaminu konkursu najpóźniej do dnia 7 lipca 2017 roku. 

4. Kartę  zgłoszenia  należy  dostarczyć  do  sekretariatu  Regionalnego  Centrum Kultur  Pogranicza,
ul. Kolejowa 1.

5. W Karcie  Zgłoszenia  znajduje  się  także wskazanie  działania,  na które  przeznaczone zostanie
ewentualna nagroda.

6. Zgłoszeni uczestnicy zaproszeni zostaną do udziału w warsztatach i spotkaniach organizacyjnych
dotyczących wydarzenia „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna”.

7. Zgłoszeni  uczestnicy  mogą  skorzystać  z  informacji  –  w  formie  rycin,  zdjęć,  wykrojów,  źródeł
historycznych. Dostęp do informacji można uzyskać w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza po
zgłoszeniu grupy.

8. Nagrody  finansowe  w  konkursie  mają  być  przeznaczone  na  działanie  danej  grupy  na  rzecz
środowiska  lokalnego.  W  karcie  zgłoszenia  należy  przybliżyć  działanie,  na  które  ewentualna
wygrana  zostanie  przekazana.  Ewentualne  zmiany  muszą  być  uzgodnione  z Organizatorem
konkursu.



IV. ZASADY PREZENTACJI KONKURSOWEJ 

1. Prezentacja konkursowa jest elementem imprezy „Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd
do Krosna” i odbędzie się w dniu 29 lipca 2017 roku w godzinach od 17.30 do 21.30.

2. Obowiązkowe jest uczestnictwo w następujących elementach imprezy:

 wykonanie  fotografii  -  scenki  pod okiem reżysera  (17.30 – 18.30 – teren zielony przy Hali
MOSiR, ul. Bursaki 29),

 udział w paradzie ulicami miasta,

 udział w powitaniu Króla na krośnieńskim rynku i przekazanie daru, 

 udział w uroczystym wręczeniu nagród na krośnieńskim rynku.

3. Grupa musi liczyć co najmniej 6 osób. 

4. Obowiązkowa jest charakteryzacja grupy - stroje, elementy scenograficzne, rekwizyty związane
z kulturą i tradycją XVI i XVII wiek.

5. Obowiązkowe jest przygotowanie daru dla Króla.

6. Dar  winien  być  wykonany  przez  grupę.  Nie  dopuszcza  się  prezentów  zakupionych,  w formie
gotowego elementu. Mile widziane są dary „związane” z działalnością danej grupy. Dar powinien
mieć charakter symboliczny. 

V. OCENA KONKURSOWA 

1. Oceny dokonuje Zespół powołany przez Prezydenta Miasta Krosna. 

2. Ocenie  podlega  ogólny  wyraz  artystyczny,  oryginalność  stylizacji,  pomysł  na  prezentację,
stopień integracji zespołu.

3. Ocena następuje w tracie przygotowania i prezentacji do zdjęcia, przemarszu wraz z Królem
oraz wręczania daru.

VI. NAGRODY 

1. Organizator  konkursu  przewiduje  nagrody  finansowe.  Nagrody  przyznawane  są  w formie
środków finansowych z przeznaczeniem na wskazane w Kracie Zgłoszenia działanie. 

1) nagroda główna 3.000 zł., 

2) II miejsce 2.500 zł.,

3) III miejsce 2.000 zł.

2. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień. 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

Ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  trakcie  działań  na  starówce  w  dniu

29 lipca 2017 roku. O dokładnej godzinie informować będzie prowadzący imprezę.


