
Regulamin Konkursu „Klimaty średniowiecza i czasów cysterskich” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.     Organizatorem konkursu jest Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 

NIP 756-18-77-980, reprezentowana przez Wójta Gminy Jemielnica- Marcina Wycisło. 

2.     Konkurs odbywa się w dniu 1 maja 2015r., na terenie wyznaczonym na V Jarmark 

Cysterski, tj. ul. Wiejska w Jemielnicy. 

3.       Wstęp na V Jarmark Cysterski jest bezpłatny. 

§ 2 

Przedmiot i cele konkursu 

1.     Przedmiotem Konkursu jest prezentacja najciekawszego przebrania wykonanego według 

własnego pomysłu, utrzymanego w tematyce średniowiecza i czasów cysterskich. 

2.     Cele konkursu: 

 pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych, 

 pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła, 

 pogłębienie wiedzy o cystersach Jemielnickich i nie tylko. 

§ 3 

Uczestnicy 

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany dla każdego. 

§ 4 

Warunki udziału  

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

2.      Wykonanie przebrania według własnego pomysłu. 

3.      Zgłoszenie udziału w konkursie w dniu 1 maja 2015r., na łące obok Straży Pożarnej w 

Jemielnicy.  

§ 5 

Przebieg konkursu 

1.    W dniu 1 maja 2015r. o godzinie 13:10 uczestnicy  zgłaszają się do  udziału  w konkursie we 

wskazanym  przez Organizatora miejscu. 



2.    O godzinie 13:30, zaczyna się uroczysta parada. 

3.    Około godziny 14:30, uczestnicy przy scenie na ul. Wiejskiej prezentują swoje przebranie. 

4.    Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych przebrań  i wyłoni  Laureata 

Konkursu. 

5.    Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi zaraz po wyłonieniu Laureata.  

§ 6 

Kryteria oceny prac, zasady przyznawania nagród.  

1.   Komisja Konkursowa oceni przebrania według następujących kryteriów: 

·       Pomysłowość 

·       Estetyka wykonania stroju 

·       Trwałość 

·       Wkład pracy 

2.   Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

3. Wyniki konkursu zostaną dodatkowo opublikowane na stronie www.jemielnica.pl. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1.    W przypadku udziału osoby niepełnoletniej 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 i 

wizerunku 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.jemielnica.pl. 

 


