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Regulamin konkursu  

„Na folkowo kolorowo” 
 

I. Postanowienie ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

,,Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 18, 62-400 Słupca, 

tel. (63) 24 100 73 lub +48 512 962 200;  e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl, adres 

biura: ul. Pl. Szkolny 16a, 62-400 Słupca. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 03 maja 2017 r. podczas Spotkań z  Folklorem. 

3. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do zaprezentowania się w stroju folkowym. 

4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania zdjęciami                          

z konkursu oraz ich wykorzystania i udostępniania do działań związanych z promocją 

obszaru działania Stowarzyszenia. 

6. Przetwarzanie danych osobowych: 
a) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 922 z póżn. zm.).  

b) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.  

c) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo 

z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu, wydaniem nagród, oraz w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu 

na stronach internetowych organizatorów.  

d) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania 

nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

II. Cele konkursu 

1. Popularyzacja i podtrzymywanie tradycji kultury folkowej. 

2. Stworzenie nowej jakości we wzornictwie i projektowaniu poprzez twórcze podejście 

do tradycji folkowej. 

3. Promocja twórczego potencjału mieszkańców powiatu słupeckiego i umożliwienie 

zaprezentowania swojego talentu. 

4. Aktywny udział mieszkańców w Spotkaniach z Folklorem. 

5. Wspieranie lokalnej tożsamości. 

III. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie, wykonanie i zaprezentowanie „na 

sobie” współczesnego stroju folkowego kobiecego i/lub męskiego. 
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2. Konkurs przewiduje udział do 30 uczestników [osób ].  

3. Pokaz przygotowanych strojów  oraz wyłonienie trzech zwycięzców nastąpi w dniu 03 

maja 2017 r. podczas Spotkań z Folklorem. 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

a) Osoby indywidualne, mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania tj. gmin: 

Lądek, Zagórów, Słupca, Strzałkowo, Powidz, Ostrowite oraz gminy miejskiej 

Słupca. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatora, członkowie komisji 

oceniającej stroje oraz ich bliscy. 

3. Warunkiem udziału jest: 

a) kompletne wypełnienie i terminowe złożenie karty zgłoszenia do konkursu, 

b) przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną  bądź elektronicznie, 

c) akceptacja zasad określonych w regulaminie. 

4. Uczestnik we własnym zakresie organizuje: 

a)  niezbędne do prezentacji stroje. 

 

V. Informacje techniczne 

 

1. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić, a podczas pokazu scenicznego ( pokazu 

mody) wystąpić i zaprezentować jeden ubiór inspirowany strojem ludowym. 

2. Poprzez „ubiór” należy rozumieć albo kompletny strój, składający się z butów, 

spodni/spódnicy, koszuli/gorsetu/kamizelki (itp.) i nakrycia głowy, albo pojedynczy 

element stroju folkowego. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. 

4. Przed wydarzeniem, organizator przeprowadza z uczestnikami konkursu spotkanie 

robocze, gdzie obecność jest obowiązkowa pod rygorem wykreślenia z listy 

uczestników. 

5. O dacie i miejscu przeprowadzenia spotkania roboczego uczestnicy informowani są 

telefonicznie. 

 

VI. Dane osobowe 

 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają 

Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji 

Konkursu, wydania przyznanej nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów 

Organizatorów. 

2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do złożenia Oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

udział w konkursie „Na folkowo kolorowo” oraz zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
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regulaminu.  

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, 

prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania 

przetwarzania ich danych osobowych. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z 

późn. zm.). 

5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska jako 

relacja z konkursu, w materiałach promocyjnych, prasie branżowej, w mediach 

społecznościowych, na stronach internetowych organizatora. 

VII. Harmonogram konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu „Na folkowo kolorowo” przyjmowane są do 31 marca 2017 r. 

2. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do biura na 

adres biura: Stowarzyszenie ,,Unia Nadwarciańska” ul. Pl. Szkolny 16a,  62-400 Słupca. 

UWAGA!!! O terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje data wpływu do 

Organizatora! 

3. W konkursie łącznie może wziąć udział maksymalnie 30 uczestników [osób, 

podmiotów]. W przypadku zgłoszenia się większej niż przewiduje regulamin ilości  

decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konkursie zostanie  potwierdzony telefonicznie. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  03 maja 2017 roku podczas Spotkań                            

z Folklorem. W tym dniu odbędzie się również ostateczne rozstrzygniecie konkursu                     

i przyznanie trzech miejsc. 

VIII. Ocena strojów folkowych i nagrody 

1. Udział w konkursie zostanie  potwierdzony telefonicznie do 14 kwietnia 2017 r. 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  03 maja 2017 roku podczas Spotkań 

z Folklorem.  

2. Oceny stroju folkowego oraz przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona 

z 3 osób, powołanych przez Organizatora.  

3. Przewiduje się następujące nagrody: 

a) Bony wymienne na  nagrody rzeczowe: 

 za I miejsce bon podarunkowy o wartości  500,00 zł 

 za II miejsce bon podarunkowy o wartości 300,00 zł  

 za III miejsce bon podarunkowy o wartości 200,00 zł.  

4. Od podjętej przez Komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie. 

 

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników biura Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska” pod numerem tel. (63) 24 100 73 lub +48 512 962 200, adres                  

e-mailowy: biuro@unianadwarcianska.pl oraz w biurze Stowarzyszenia przy                         

ul. Pl. Szkolny 16a, 62-400 Słupca. 
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             Zapraszamy do udziału i życzymy wielu ciekawych pomysłów!!!!!! 

 
Załącznik nr 1 

Do regulaminu konkursu „Na folkowo kolorowo” 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie „Na folkowo kolorowo” –
oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. 

 
Imię i nazwisko……………………………………………………………...………………… 

Data urodzenia………………………………………………………...………………………  

Adres stałego zameldowania  

kod pocztowy……………………………………………………………………………………  

miejscowość……………………………………………………………………………………. 

ulica……………………………………………………………………………………………… 

nr domu, mieszkania………………………………………………….……………………….. 

nr telefonu kontaktowego - komórkowy……………………………………….…………….. 
 
Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika) ……………….…………………. 
w konkursie „Nowy strój folkowy”  
 
 
Oświadczam, że chcę wziąć udział w konkursie „Na folkowo kolorowo”  a także, że 
zapoznałem się i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu konkursu oraz 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. 
2. Dane zostały zebrane w celu organizacji konkursu, wydania przyznanej nagrody. 
3. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). 
4. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom.  
5. Mam Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
6. Podanie danych jest dobrowolne. 

 
 

……………………………………………………  
data i podpis uczestnika 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatorów 
na portalach internetowych i czasopismach w związku z Konkursem „Na folkowo 
kolorowo”.  
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………………………………………………… 
         data i podpis uczestnika 


