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REGULAMIN 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorem głównym konkursu jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, współorganizatorem: Urząd Miasta i Gminy 
w Myślenicach. Konkurs odbywa się we współpracy z Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej – Parafią Narodzenia NMP 
w Myślenicach, Parafią pw. św. Brata Alberta w Myślenicach, Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bysienie, 
Parafią pw. św. Wojciecha BM z Osieczan – parafiami organizującymi Orszaki Trzech Króli w Gminie Myślenice. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kostiumów dla rodziny tematycznie związanych z epoką narodzenia Chrystusa, 
zgodnych z kolorystyką i charakterem poszczególnych Orszaków, które w ciekawy, inspirujący i oryginalny sposób będą 
pogłębiały wiedzę na temat istoty Święta Objawienia Paoskiego.  

3. Cele konkursu: kształtowanie i rozwijanie twórczej wyobraźni i zdolności manualnych, pogłębienie wiedzy o Święcie 
Objawienia Paoskiego, wspieranie działao międzypokoleniowych, integracja mieszkaoców i budowanie poczucia więzi 
pomiędzy nimi. 

4. W konkursie mogą brad udział rodziny zamieszkujące teren Miasta i Gminy Myślenice. Za rodzinę mogącą wziąd udział  
w konkursie uważa się conajmniej trzy spokrewnione ze sobą osoby (w tym najmniej 1 dorosła). 

 
WARUNKI UDZIAŁU: 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej przez pełnoletnią osobę zgłaszającą Karty 
Zgłoszeniowej wraz z niezbędnymi minimum 3 fotografiami proponowanego do konkursu zestawu kostiumów do 4 
stycznia 2020 roku do godz. 12.00. (Karta Zgłoszeniowa stanowiącej załącznik do regulaminu.)  
Zgłoszenia można dokonad w formie papierowej:  
kopertę zawierającą wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową i conajmniej 3 fotografie proponowanego do konkursu 
zestawu kostiumów opisaną hasłem „Konkurs na najlepiej przebraną rodzinę podczas Orszaku Trzech Króli – 2020“ 
należy złożyd w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu (ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice). 
W wersji elektronicznej: Kartę zgłoszeniową i conajmniej 3 fotografie (w formacie jpg lub pdf, minimum 13x21 cm 300 
dpi) proponowanego do konkursu zestawu kostiumów stanowące załącznik do maila opatrzonego tematem: „Konkurs 
na najlepiej przebraną rodzinę podczas Orszaku Trzech Króli – 2020“ należy przesład na adres 
instruktorzy@mokis.myslenice.pl lub natalia.nowacka@myslenice.pl. 
Rodzina zgłaszająca zestaw kostiumów zobowiązuje się do przybycia na Myślenicki Orszak Trzech Króli na myślenickim 
rynku w dniu 6 stycznia 2020 r. w proponowanych do konkursu kostiumach.  

6. W przypadku wysłania korespondencji pocztą tradycyjną lub kurierem decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do 
MOKiS. 

7. Ewentualne koszty przesyłki ponoszą uczestnicy konkursu. Nadesłane zdjęcia nie podlegają zwrotowi.  
8. Nadesłanie niekompletnej karty zgłoszenia i wymaganych załączników stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia.  
9. Nadesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  
10. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą zgłaszad roszczeo względem organizatora z tytułu wykorzystania przez 

niego zdjęd lub z tytułu ich niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonycm zakresie.  
11. Uczestnikom Konkursu, których zdjęcia nie zostały wybrane nie przysługuje z tytułu wykonania zdjęd oraz ich 

przekazania organizatorowi Żadne roszczenia odszkodowawcze względem organizatora.  
 

JURY: 
12. Jury konkursu powołuje jego organizator. 
13. Jury dokona wyboru zwycięskich prac w dniu 4 stycznia 2020 roku. 
14. Jury dokona wyboru najlepiej przebranej rodziny z każdego z trzech orszaków i przyzna w każdym z orszaków 3 nagrody 

(I miejsce, II miejsce i III miejsce). Dopuszcza się przyznanie wyróżnieo. 
15. Z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Jury biorący udział w posiedzeniu.  
16. Decyzja jury jest ostatecznia i nie podlega zmianie. 
17. Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród nastąpi 6 stycznia 2020 roku na plenerowej scenie w 

Myślenickim Rynku, podczas miejskich obchodów święta Trzech Króli.  
18. Organizator uhonoruje zwycięzców konkursu nagrodani rzeczowymi i karnetami uprawniającymi do bezpłatnych zajęd 

w MOKiS.  
19. Lista zwycięzców zostanie upubliczniona na stronie internetowej organizatora i w innych mediach społecznościowych. 
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PRAWA AUTORSKIE: 
 

20. Zwycięzcy zobowiązują się nieodpłatnie przenieśd na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych 
zdjęd i uprawniają organizatora do nieodpłatnego korzystania ze zdjęd na następująch polach ekspoatacji: w zakresie 
utrwalania i zwielokrotniania zdjęd w techniakch drukarskich, reprograficznych, zapisu techniką cyfrową, a także w 
zakresie rozpowszechniania zdjęd publicznie poprzez wykorzystanie w materiałach reklamowych, w mediach 
spolecznościowych i na stronach internetowych zarowno organizatora, wspólorganizatora i partnerów organizacyjnych  
i medialnych.  

21. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialnośd wobec organizatora i osób trzecich w przypadku, gdy stworzone 
zdjęcia naruszały prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich. 

22. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek został przedstawiony na przekazanych do 
konkursu zdjęciach na ich nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora.  
 

POSTANOWIENIA KOOCOWE: 
 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone zdjęcia, oraz za nieterminowe 
zgłoszenie do konkursu. 

24. Organizator ma prawo wykluczyd uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika 
postanowieo niniejszego Regulaminu.  

25. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie 
warunków konkursu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wadliwośd dziłania łączy internetowych czy 
połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomuniakacyjnego, usługi pocztowe lub za działalnośdi innych osób.  

26. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod adresem www.mokis.myslenice.pl 
27. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany niniejsczego Regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany będą 

dostępne na stronie www.mokis.myslenice.pl. 
28. Organizator konkursu ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy Regulamin nie reguluje.  
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