
 
NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE ŚWIĘTOJAŃSKIE 2019 

Regulamin konkursu 
 

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin  

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin  
tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86, sekretariat@okgminalubin.pl  
 

Termin i miejsce konkursu: 22 czerwca 2019 r. (sobota) - tereny zielone Bukowna. 
 

Uczestnicy konkursu: konkurs ma charakter otwarty.  
 

Cel konkursu:  
zaprezentowanie swoich pomysłów przed szerszą publicznością  

kultywowanie starych obyczajów  

stroje powinny nawiązywać do charakteru Nocy Świętojańskiej  
 

Zasady uczestnictwa:  
w konkursie może wziąć udział każdy  

zgłoszenie uczestnictwa w konkursie - przybycie w przebraniu do 16:00 w dniu imprezy 

i zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w punkcie organizacyjnym  
 

Kryteria oceny:  
oceny dokonuje jury powołane przez Organizatora  

decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna  

ocenie podlegać będą: pomysłowość, inwencja twórcza, dobór materiałów oraz ogólny wyraz   

artystyczny  
 

Nagrody i wyróżnienia:  
organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia za najciekawsze stroje.  
 

Ustalenia końcowe:  
poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie         

swoich danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez            

publikowanie danych uczestników konkursu na stronach internetowych Ośrodka Kultury Gminy         
Lubin i Urzędu Gminy Lubin oraz w prasie lokalnej (art. 4 ust. 11 RODO).  

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na        

podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.        

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na        

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym        

nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach        

medialnych prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda        

obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem         

dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani          
terytorialnie.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się:  
 

       22.06.2019 r. podczas imprezy pn. NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2019 

  

Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.  

 

                                                     Serdecznie zapraszamy do udziału. 


