REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY STRÓJ ŚREDNIOWIECZNY PODCZAS TURNIEJU
RYCERSKIEGO O SKARB WOLNEGO MIASTA GÓRNICZEGO ZŁOTY STOK
1. Organizator:
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.
2. Cele konkursu
 zwiększenie zainteresowania historią Złotego Stoku i inspirowanie do jej zgłębiania,
 ukazanie potencjału historyczno-kulturowego gminy Złoty Stok oraz pogranicza polsko - czeskiego,
 promowanie twórczości artystów-amatorów,
 promocja imprezy Turniej Rycerski o Skarb Wolnego Miasta Górniczego Złoty Stok.
3. Warunki udziału
3.1. Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
strój damski – dziecko (do lat 12), strój damski – młodzież (13-18 lat), strój damski – dorosły (powyżej 18 lat),
strój męski – dziecko (do lat 12), strój męski – młodzież (13-18 lat), strój męski – dorosły (powyżej 18 lat).
3.2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
 dostarczenie do siedziby Organizatora wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej zawierającej oświadczenie
uczestnika konkursu, a w przypadku osoby niepełnoletniej - opiekuna prawnego. Kartę należy dostarczyd w
terminie do 10 czerwca 2021 roku:
a) pocztą elektroniczną na adres: ckip@zlotystok.pl W tytule wiadomości należy wpisad „Konkurs - strój”
(kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie należy wypełnid, podpisad i zeskanowad);
b) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, ul. 3 Maja 10, 57-250
Złoty Stok z dopiskiem na kopercie „Konkurs - strój”.
O terminie dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych decyduje data ich rzeczywistego dotarcia do CKiP.
 samodzielne wykonanie i zaprezentowanie podczas imprezy Turniej Rycerski o Skarb Wolnego Miasta
Górniczego Złoty Stok pracy konkursowej – stroju stylizowanego na średniowieczny. Konkurs odbędzie się
26.06.2021 r. i poprzedzony zostanie uroczystym korowodem ulicami miasta. O dokładnych godzinach
prezentacji Organizator powiadomi uczestników mailowo lub telefonicznie na kilka dni przed planowaną
imprezą. Każdy uczestnik konkursu może zgłosid jedną pracę. Praca konkursowa musi stanowid oryginalną
twórczośd osoby zgłaszającej się do konkursu. Nie może byd to praca wcześniej nagradzana, ani praca obciążona
prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Stroje gotowe (wypożyczone lub zakupione) nie będą oceniane.
3.3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez
Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów promocyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO). z późn.zm).
3.7. W przypadku osób z ograniczonymi zdolnościami do czynności prawnych, do ważności czynności przewidzianych
w niniejszym Regulaminie potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
4. Ocena i nagrody
4.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.06.2021 r.
4.2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
4.3. Stroje będą oceniane pod względem:
a) merytorycznym – realizm historyczny, uwzględnienie źródeł historycznych związanych z epoką średniowiecza,
b) estetycznym – pomysłowośd, oryginalnośd, estetyka,
c) technicznym – wkład pracy, jakośd wykonania
4.4. Werdykt zostanie ogłoszony w dniu 26.06.2021 r. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej
Organizatora: http://ckipzlotystok.weebly.com.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia konkursu bez podania
przyczyn.
5.3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Kwestie sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga
Organizator.

Projekt „SKARBY WOLNEGO MIASTA GÓRNICZEGO ZŁOTY STOK” współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu paostwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

