Regulamin Konkursu na najlepsze grupowe przebranie historyczne
o tematyce p.n. : „Lata wolności”
podczas VI Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
produktów tradycyjnych i regionalnych
I Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem Konkursu jest Gmina Gaworzyce oraz Dom Kultury „Jowisz” – Organizatorzy VI
Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego produktów tradycyjnych i regionalnych.
§2
Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Gaworzyce –
www.gaworzyce.com.pl w zakładce Gaworzycki Jarmark Kupiecki
II Cele Konkursu
§3
1. Prezentacja strojów historycznych wg tematu przewodniego „Lata wolności” (okres 20-lecia
międzywojennego).
2. Integracja mieszkańców wokół lokalnej historii i tradycji.
3. Rozwijanie aktywności artystycznej.
III Uczestnicy Konkursu
§4
Uczestnikami konkursu mogą być min. 5-osobowe grupy w wieku 16+, przy czym każda grupa musi mieć
swojego pełnoletniego opiekuna.

IV Przedmiot Konkursu
§5
Przedmiotem Konkursu będzie zaprezentowanie strojów inspirowanych tematem przewodnim „Lata
wolności”, tj. okresem 20-lecia międzywojennego (lata ’20, lata ’30), podczas VI Gaworzyckiego Jarmarku
Kupieckiego produktów tradycyjnych i regionalnych, który odbędzie się dnia 8 lipca 2018 r. (niedziela)
w gaworzyckim parku.
Ocenie podlegać będzie przemarsz uczestników podczas rozpoczęcia imprezy – o godz. 15.00 z budynku
Urzędu Gminy w Gaworzycach do parku oraz prezentacja strojów w grupach na scenie głównej.
V Zasady organizacyjne Konkursu
§6
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia: wypełnienie karty podanej w załączeniu
oraz dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Gminy Gaworzyce najpóźniej do dnia 6 lipca 2018 r. do godz.
15.00.

Urząd Gminy w Gaworzycach
Ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
Fax: 76 8316 286
Bądź w tym samym terminie skan wydrukowanej, uzupełnionej karty wraz z podpisem na adres mailowy:
jarmark@gaworzyce.com.pl
§7
Uczestnicy konkursu zobligowani są do stawienia się w dniu 8 lipca 2018 r. (niedziela)
o godz. 14.50 przed budynkiem Urzędu Gminy w Gaworzycach.
VI Komisja Konkursowa
§8
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w dniu 8 lipca 2018 r., wyłoni Laureatów, biorąc pod
uwagę następujące kryteria:
a. zgodność z tradycją historyczną – nawiązanie do tematu przewodniego (0-10 pkt)
b. oryginalność pomysłu (0-5 pkt)
c. ilość wykorzystanych środków wyrazu artystycznego np. zawołanie, muzyka, śpiew itp. (0-5 pkt)
d. estetykę wykonania strojów (0-5 pkt)
§9
Członkowie Komisji Konkursowej głosować będą na kartach do głosowania, przyznając poszczególnym
grupom punkty według ww. skali podczas ich przemarszu oraz w czasie wyznaczonym przez Organizatorów
przy głównej scenie (każda grupa przejdzie przed Komisją zaopatrzona w tabliczkę z nazwą, w kolejności
ustalonej przez organizatorów).
§ 10
O rozstrzygnięciu w Konkursie decydować będzie suma punktów. W przypadku uzyskania przez grupy tej
samej ilości punktów, o wygranej zadecyduje losowanie.
VII Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
§ 11
Dla zwycięskiej grupy przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 1.000,- zł.
VIII Postanowienia końcowe
§ 12
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swego wizerunku w publikacjach i
medialnych doniesieniach powstałych po zakończeniu konkursu.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs na najlepsze grupowe przebranie
nawiązujące do epoki wczesnego średniowiecza podczas V Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
produktów tradycyjnych i regionalnych

Nazwa własna grupy biorącej udział w konkursie

Uczestnicy (min. 5 osób)
Proszę wymienić z imienia i nazwiska

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Numer telefonu do osoby dokonującej zgłoszenie

Adres poczty elektronicznej osoby dokonującej
zgłoszenia

Podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia: wypełnienie powyższej karty – Załącznik nr 1, oraz
Załącznika nr 2 – zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie dokumentów do sekretariatu Urzędu
Gminy Gaworzyce najpóźniej do dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 15.00.

Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU NA NAJELEPSZE GRUPOWE
PRZEBRANIE HISTORYCZNE (OSOBA PEŁNOLETNIA)
Gaworzyce, dnia ………….. 2018 r.
Informacja:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.
2. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu.
4. Podanie poniższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania danych.
Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459) w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 1
ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666) oświadczam, że:



wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych, które zostały wskazane w niniejszym
oświadczeniu :
imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, telefon kontaktowy, adres email, w celach związanych z
przeprowadzeniem i promocji Konkursu*/**

 wyrażam zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska w przypadku przyznania nagrody w Konkursie*/**
 akceptuję, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w Konkursie*/**



wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i upublicznianie mojego wizerunku, do celów związanych z promocją
Konkursu na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook,
Instagram). Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają moich dóbr osobistych. Zdjęcia zostaną
wykorzystane wyłącznie do promocji wydarzenia pn. „Gaworzycki Jarmark Kupiecki produktów tradycyjnych i
regionalnych” zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym ( Dz.U. Z 2006 r. nr 90
poz. 631 z późn. zm.)**

…………………………………………………………………………
imię i nazwisko Uczestnika*

…………………………………………………………………………
wiek Uczestnika*

…………………………………………………………………………
telefon kontaktowy*

…………………………………………………………………………
adres e-mail*

………………………………………………………………………………………….……
Data i podpis *
* Pola wymagane
** W przypadku akceptacji zaznaczyć za pomocą X

Lub

Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU NA NAJELEPSZE GRUPOWE
PRZEBRANIE HISTORYCZNE (OSOBA NIEPEŁNOLETNIA)
Gaworzyce, dnia ………….. 2018 r.
Informacja:
6. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.
7. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu.
9. Podanie poniższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
10. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania danych.
Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459) w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 1
ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 poz. 666) oświadczam, że:



jestem przedstawicielem ustawowym małoletniego, którego dane zostały wskazane w niniejszym
oświadczeniu*/**



wyrażam zgodę na udział małoletniego, którego dane zostały wskazane w niniejszym oświadczeniu, w Konkursie
na grupowy strój historyczny podczas VI Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego na warunkach określonych w
Regulaminie Konkursu z którymi się zapoznałem/zapoznałam i które akceptuję*/**
 wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych małoletniego, którego dane zostały wskazane
w niniejszym oświadczeniu oraz moich:
imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, telefon kontaktowy, adres
email, w celach związanych z przeprowadzeniem i promocji Konkursu*/**
 wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i wieku małoletniego, którego dane zostały wskazane w niniejszym
oświadczeniu, w przypadku przyznania mu nagrody w Konkursie*/**
 akceptuję, iż podanie danych małoletniego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udziału w Konkursie*/**
 wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i upublicznianie wizerunku małoletniego, którego dane zostały
wskazane w niniejszym oświadczeniu do celów związanych z promocją Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
produktów tradycyjnych i regionalnych na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl, w mediach
społecznościowych (Facebook, Instagram). Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają moich dóbr
osobistych. Zdjęcia zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji w/w wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym ( Dz.U. Z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) **
…………………………………………………………………………
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego*

…………………………………………………………………………
imię i nazwisko Uczestnika*

…………………………………………………………………………
wiek Uczestnika*

…………………………………………………………………………
telefon kontaktowy*

…………………………………………………………………………
adres e-mail*

………………………………………………………………………………………….……
Data i podpis przedstawiciela ustawowego*

