
REGULAMIN
KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY STRÓJ MOTYLA

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Sołectwo Kijowice
2. Konkurs odbędzie się w dniu 23.07.2022 r. o godz. 18:00 podczas imprezy pn. “Piknik -
wśród motyli” na terenie rekreacyjnym przy wiacie w Kijowicach.

§ 2
Przedmiot i cele konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania przedstawiającego
strój motyla wykonanego według własnego pomysłu oraz prezentacja podczas imprezy
“Piknik - wśród motyli” w dniu 23 lipca 2022 r.
2. Cele konkursu:

● rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka,
● pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych,
● pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła,
● integracja środowiska lokalnego.

§ 3
Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku do 14 roku życia, zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Bierutów.

§ 4
Warunki udziału

1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków.
2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych
(papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał skóropodobny,
drewno, płyta pilśniowa, wiklina, folia itp. ).
3. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą w dniu imprezy tj. 23.07.2022 r. do
godz. 17:45 w namiocie organizatora umieszonym na terenie imprezy.

§ 5
Przebieg konkursu

1. Uczestnicy konkursu wykonują przebranie według własnego pomysłu z dowolnych
materiałów.
2. W dniu 23.07.2022 r. do godz. 17:45 uczestnicy (lub opiekunowie uczestników) zgłaszają
udział w konkursie poprzez podanie imienia i nazwiska dziecka, w zamian otrzymując
numerek startowy.
3. W chwili ogłoszenia konkursu uczestnicy prezentują się przebraniu na scenie.
4. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników konkursu komisja konkursowa dokonuje
oceny poprzez oddanie głosu na przebranie, które jej zdaniem zasługuje na nagrodę (czyt. §
6).



5. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce wyłonione przez komisję
konkursową.
6. Komisję konkursową organizator wyłoni w czasie trwania imprezy pn. “Piknik - wśród
motyli”.
7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania imprezy.
8. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.

§ 6
Kryteria oceny konkursu

1. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:
● pomysłowość,
● estetyka wykonania stroju,
● wkład pracy.

2. Komisja Konkursowa, oceniając uczestników konkursu, przyznawać będzie miejsca
zgodnie z powyższymi kryteriami oceny.
3. Przebrania gotowe (produkcja masowa) nie będą oceniane.

§ 7
Zasady przyznawania nagród

1. Organizator przewiduje nagrody dla zdobywców I, II, III miejsca.
2. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§ 8
Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy.
2. Rozstrzygnięcie wyników Konkursu nastąpi po godz. 18:00 poprzez ogłoszenie
zwycięzców przez mikrofon podczas “Pikniku - wśród motyli” oraz na portalu Facebook.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. 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.
3. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych
uczestnika, poprawiania oraz ich weryfikacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny.
5. Administratorem danych osobowych jest Sołectwo Kijowice reprezentowane przez
Sołtyskę wsi Małgorzatę Bączek.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia “Konkursu na najładniejszy
strój motyla” przez Sołectwo Kijowice.
7. Podane dane osobowe są dobrowolne i zgodne z prawdą.
8. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż czas potrzebny do rozstrzygnięcia
konkursu.


