
KONKURS NA

NAJPIĘKNIEJSZĄ REKONSTRUKCJĘ STROJU Z EPOKI ŚREDNIOWIECZA

Regulamin konkursu

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Ziębickie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10, 57-
220 Ziębice, tel: 74 8 191-219, email: zck@o2.pl, strona internetowa: www.zck.ziebice.pl.

Facebook: Ziębickie Centrum Kultury

2.Konkurs będzie rozstrzygnięty podczas Festiwalu Księstwa Ziębickiego 
 4 czerwca 2016

§ 2

Przedmiot i cele konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja najciekawszego stroju z epoki            
średniowiecza,  wykonanego  według  własnego  pomysłu,  podczas  Festiwalu  
Księstwa Ziębickiego ,  4 czerwca 2016 na Rynku w Ziębicach.

2.  Cele konkursu:

     - Rozwijanie kreatywności i wyobraźni 

     - Pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych

     - Pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła

     - Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na ten temat

 

§ 3

                                                           Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Ziębice

     kategoria wiekowa: 0 – 100 lat

§ 4

Warunki udziału

1.  Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.

2.  Wykonanie stroju według własnego pomysłu, z dowolnych materiałów ogólnie   
dostępnych 

3.  Postaci, za które można się przebrać to m.in.: rycerz, giermek, paź, król, królewna,      
czarownica, itp.

§ 5

Przebieg konkursu

1. Uczestnicy konkursu wykonują w domu strój z epoki, według własnego pomysłu 

2. Przedszkola i szkoły zgłaszają do dnia                 , przekazując do organizatora   
karty zgłoszeniowe uczestników.



3. 04.06.2016 r. uczestnicy zgłaszają się we wskazanym przez Organizatora miejscu, 
czyli na ziębickim rynku.

4.  Około godz. 12.00 nastąpi prezentacja strojów na scenie przed zgromadzoną 
publicznością oraz powołaną przez Organizatora Komisją Konkursową.

5. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych strojów i wyłoni  Laureatów
Konkursu.

6.  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi ok. godz.: 14.00

§ 6

Kryteria oceny prac

1.  Komisja Konkursowa oceni stroje według następujących kryteriów:

                 - przebranie i rekwizyty,

                 - oryginalność i pomysłowość,

                 - zgodność z tradycją,

                 - ogólne wrażenie. 

2.  Przebrania gotowe (produkcja masowa) nie będą oceniane.

§ 7

Zasady przyznawania nagród

1. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz  nagrody rzeczowe.

2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 8

Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu   
Księstwa Ziębickiego,  4 czerwca 2016 na ziębickim rynku około godziny 14.00.

2. Laureaci Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody lub przez    
opiekuna prawnego.

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną  
opublikowane na stronie www.zck.ziebice.pl w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia 
konkursu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego  opiekuna 
uczestnika Konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  uczestnika
w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody.

2. Opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych  
osobowych iwizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez 
Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, w celu promocji Konkursu lub 

idei Konkursu.

3. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych   
uczestnika oraz ich weryfikacji.

4. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.zck.ziebice.pl


