
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ JESIENNY  

„OTULENI JESIENIĄ” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem konkursu na Najpiękniejszy Strój Jesienny „Otuleni Jesienią”, zwany dalej Konkursem, jest 

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, zwane dalej Organizatorem. 

 

Celem konkursu jest: 

– rozwijanie kreatywności i wyobraźni 

– pogłębienie umiejętności plastycznych i manualnych 

– czerpanie przyjemności z tworzenia 

 

Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udziału i zgłaszania się do Konkursu, w tym 

zasady oceniania i przyznanie nagrody. 

 

Osoba biorąca udział w Konkursie, zwana dalej Uczestnikiem, wyraża zgodę na zastosowanie się do wszystkich 

warunków określonych w niniejszych zasadach. 

 

2. KOMISJA 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową. 

 

3. UDZIAŁ W KONKURSIE I ZGŁOSZENIA PROJEKTU 

Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych osób w trzech kategoriach wiekowych: 

Kategoria I - przedszkola 

Kategoria II –klasy I – IV 

Kategoria III –klasy V – VIII 

Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Konkurs jest Konkursem jednoetapowym. 

Do Konkursu można przystąpić indywidualnie. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie stroju 

jesiennego i zaprezentowanie go podczas „Pokazu Mody Jesiennej” w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 

dnia 12.10.2021r.  

Stroje będą oceniane według następujących kryteriów: pomysłowość, estetyka wykonania stroju, wkład pracy. 

 

4. NAGRODA 

Komisja Konkursowa dokona wyboru najpiękniejszego stroju i przyzna dyplomy i nagrody  

za 3 pierwsze miejsca. Organizator zostawia sobie możliwość przyznania wyróżnienia. 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu „pokazu mody jesiennej” i obradach Komisji 

Konkursowej. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie się do niego do dnia 8 października 2021r. – drogą 

mailową na adres ckiscieszanow@interia.pl, lub telefonicznie na numer 16 631 10 95 

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres, telefon, data urodzenia) do celów 

organizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 

2016 r. poz. 922). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, a 

także prawo ich usunięcia, z zastrzeżeniem, iż odmowa podania danych lub żądanie ich usunięcia może 

uniemożliwić wydanie nagrody. 

Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie wizerunku, a w razie zdobycia nagrody 

lub wyróżnienia imienia i nazwiska wraz ze zdjęciem z wręczenia nagrody na stronie internetowej oraz portalach 

społecznościowych Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. 

Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników u Organizatora oraz na stronie 

www.ckis.cieszanow.pl.  
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