REGULAMIN KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO
JARMARKU WIELKANOCNEGO”
- Konkurs z zakresu dziedziny kultury i sztuki.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Ząbkowicki Ośrodek Kultury, ul. Rynek 24, 57- 200
Ząbkowice Śląskie oraz Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice
Śląskie, zwani dalej Organizatorami.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Ząbkowickiego Ośrodka
Kultury: www.e-zok.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich:
www.zabkowiceslaskie.pl
4. Tematem Konkursu jest przygotowanie „Najpiękniejszego Stoiska Jarmarku
Wielkanocnego”.

§2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs adresowany do wystawców, którzy do dnia 20 marca 2018 r. zgłosili swoje
uczestnictwo w Jarmarku Wielkanocnym na adres biuro@e-zok.pl lub pod nr tel.
748 152 896.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Wiek uczestników: bez ograniczeń.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszenia
(stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) Formularz zgłoszenia dostępny
jest na stronie internetowej Ząbkowickiego Ośrodka Kultury: www.e-zok.pl oraz na
stronie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: www.zabkowiceslaskie.pl.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie danych osobowych i ich
przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża
zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz swojego wizerunku na
stronie internetowej Organizatorów, w mediach oraz innych miejscach, w których
będą prezentowane zdjęcia przygotowanych stoisk.

§3
CEL KONKURSU
Promocja lokalnych zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Kultywowanie tradycji ponadnarodowych, regionalnych i lokalnych.
Prezentacja tradycji Świąt Wielkanocnych mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie.
Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego mieszkańców Gminy
Ząbkowice Śląskie.
5. Promowanie lokalnych wyrobów i usług związanych z tradycją terenu.
1.
2.
3.
4.

§4
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu, który będzie podlegał ocenie będą: stoiska Jarmarku
Wielkanocnego oraz sposoby ich wykonania promujące lokalne dziedzictwo
kulturowe.
2. Każdy uczestnik konkursu zgłasza 1 stoisko.

§5
KRYTERIA I ZASADY OCENY
1. Ogólny wygląd prezentowanych stoisk z uwzględnieniem następujących elementów:
prezentacja tradycji Świąt Wielkanocnych, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność
przygotowanego stoiska.
2. Oceny dokona 3 - osobowa Komisja Konkursowa.

§6
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe.
2. Informacje o laureatach Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury: www.e-zok.pl.

§7
TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA ZGŁOSZEŃ
1. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia Uczestnika Konkursu należy dostarczyć
osobiście do Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, Rynek 24, 57- 200 Ząbkowice Śląskie.
2. Termin dostarczenia zgłoszeń mija 20.03.2018 r.
3. Ząbkowicki Ośrodek Kultury czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00- 16:00 ( sekretariat ).

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ząbkowickim Ośrodku Kultury pod nr
tel. 74 815 28 96,
5. Zgłoszenia dostarczone po terminie wykluczają wystawcę z udziału w Konkursie .

§8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Oceny zgłoszonych stoisk dokona Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.
2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody
należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

§9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 24 marca 2018
roku ok. godz. 13:00 podczas Jarmarku Wielkanocnego na ząbkowickim rynku.
2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
3. Wyniki Konkursu ogłoszone będą opublikowane na stronie internetowej
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury .
4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych ( imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody
w przypadku wygranej.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatorów, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksy Cywilnego.
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
Regulaminu Konkursu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
na Najpiękniejsze stoisko Jarmarku Wielkanocnego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
w Konkursie na „Najpiękniejsze stoisko Jarmarku Wielkanocnego”

Imię i nazwisko/ nazwa
……………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/ siedziba
………………………………………………………………………………………………………….
Opis stoiska (jaki produkt)
……………………………………………………………………………………………………………
Wiek autora/ów
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).

Ząbkowice Śląskie, dn. ……………………..

……………………………….
(data, podpis)

