
I. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
    1) Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie stroju karnawałowego 
        wg własnego pomysłu oraz zaprezentowanie go na fotografii z modowego 
        wybiegu.
    2) Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego wykorzystania 
        różnorodnych materiałów przez dzieci i młodzież do wykonania strojów i kreacji
        karnawałowych oraz sposobu ich prezentacji.
II. UCZESTNICY
    1) Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci oraz młodzież z terenu gminy Ropa. 
III. ZASADY UCZESTNICTWA
    1) Udział w konkursie jest nieodpłatny. 
    2) Kreacje mogą być wzorowane na znanych osobach, postaciach fikcyjnych 
        lub być wykonane wg własnych modowych projektów (stylizacji).
    3) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną kreację. 
    4) Uczestnik powinien wysłać nam co najmniej trzy fotografie (fotografię
        dokumentująca pracę nad wykonaniem stroju/elementu stroju oraz fotografie
        ukazujące kreację od przodu oraz od tyłu).
    4) Wszystkie fotografie opublikujemy na naszym profilu na Facebooku dla szerszego
        grona odbiorców, a zwycięzcę wyłoni „internetowa publiczność”.
    5) Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody 
        w formularzu zgłoszeniowym na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie
        wizerunku uczestnika w celu realizacji konkursu. 
IV. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pobrany formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, uzupełnić (w przypadku osoby 
niepełnoletniej, formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny), zeskanować i przesłać
wraz ze zdjęciami drogą mailową do GOK. 
Dopuszcza się też dosłanie fotografii formularza, pod warunkiem, że będzie on czytelny.
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W przypadku  niedosłania uzupełnionej zgody lub dosłania nieczytelnego formularza, 
zgłoszone fotografie nie wezmą udziału w konkursie.

IV. TERMIN ZGŁOSZEŃ 
Fotografie wraz z uzupełnionymi kartami zgłoszeniowymi należy przesłać na adres 
mailowy: gokropa@wp.pl 
W tytule wiadomości należy wpisać: „KREATOR MODY KARNAWAŁOWEJ”.

* WASZE ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15 LUTEGO 2021 R. DO GODZINY 15:00. 
* ZDJĘCIA OPUBLIKUJEMY W OSTATNIM DNIU KARNAWAŁU - 16 LUTEGO 2021 R.
* GŁOSOWANIE ROZPOCZNIE SIĘ OD MOMENTU PUBLIKACJI DO DNIA 
22 LUTEGO 2021 DO GODZINY 10:00.

V. OCENA PRAC
WYGRA KREACJA, KTÓRA W GŁOSOWANIU  UZYSKA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ POLUBIEŃ. 

VII. NAGRODY
Dla Laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Wynik konkursu opublikujemy na naszej stronie Internetowej oraz Facebook’u 
oraz telefonicznie skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu uzgodnienia terminu 
odbioru nagrody. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
    2)  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
         Regulaminu.
    4)  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w  siedzibie Gminnego 
         Ośrodka Kultury w godzinach pracy (pn.-pt. - 8 -16 ) lub telefonicznie00 00

         pod nr tel. 18 353 06 11.  
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