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Konkurs

„Najciekawsza stylizacja średniowieczna”

w ramach imprezy „Wjazd Króla”

�- Udział w Konkursie jest dobrowolny i darmowy;

�- Przyjmowanie zgłoszeń trwa do dnia 12 lipca 2019 do godziny 15.00.

�- W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną sprawność do czynności prawnych 

warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

�- Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego; 

�- Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej (rckp@rckp.krosno.pl), listownej (na adres 

organizatora) lub osobiście;

3. Uczestnicy
�- W konkursie mogą brać udział osoby od 5 roku życia;

4. Warunki uczestnictwa 

�- Nie określa się górnego limitu wieku uczestników;

�- Głównym celem jest aktywizacja środowiska lokalnego wokół idei imprezy historycznej „Wjazd króla”;

�- Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, 

38-400 Krosno;

�- Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

�- Propagowanie wiedzy o historii średniowiecza;

�- Integracja mieszkańców oraz rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy o średniowiecznej społeczności 

lokalnej;

�- Rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników. 

1. Postanowienia ogólne 

2. Cele konkursu

5. Warunki i przebiegu konkursu 

�- Prezentacja stylizacji odbędzie się podczas imprezy 

historycznej „Wjazd Króla” w dniu 27 lipca 2019, około 

godziny 18.00 na rynku w Krośnie;

�- Konkurs ma charakter indywidualny, stylizacje grupowe nie 

będą oceniane, każdy uczestnik może zaprezentować tylko 

jeden strój; 

�- W dniu Konkursu  od godziny 16.00 do 17.30 należy zgłosić 

się do biura organizatora na rynku w Krośnie w celu 

potwierdzenia uczestnictwa oraz ustalenia kolejności 

prezentacji;

�- Każdy uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału 

w przemarszu ulicami Krosna wraz z orszakiem Króla;

�- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na scenie 

w rynku około godzimy 20.00.-21.00



8. Przetwarzanie danych osobowych 
�- Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów prawa jest 

osobiście Organizator;

�- O liczbie i podziale nagród decyduje Jury;

�- Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności 

niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu;

�- Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny w celu przystąpienia do 

Konkursu;

�- Z związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych uczestnikowi przysługują określone 

przepisami, między innymi, prawa do wglądu, poprawiania i usuwania danych;

�- Usunięcie danych oznacza utratę możliwości uczestnictwa w konkursie. 

� - Kategoria męska;

� - Kategoria damska;

�- Decyzja Jury jest nieodwołalna i niepodważalna. 

7. Nagrody 

�- Pula wszystkich nagród finansowych i rzeczowych wynosi 4000 zł;

�- Autorom najwyżej ocenionych stylizacji zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia finansowe oraz 

rzeczowe; 

�- Jury decyduje swobodnie o podziale nagród; 

� - Kategoria dziecięca od 5 do 18 lat;

�- Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą działalności regulowaną 

przepisami ustawy o grach hazardowych;

�- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem 

poszanowania praw nabytych Uczestników;

�- Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

9. Postanowienia końcowe

�- Komisja oceniać będzie ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość

oraz sposób nawiązania do epoki;

�- Oceny stylizacji dokona powołane przez organizatora Jury;

�- Wybór najlepszych stylizacji nastąpi w trzech kategoriach:

6. Oceny stylizacji 
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